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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI  

al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

Procesul-verbal 

al Şedinței Grupului de lucru din 19 iunie 2012 

Programul ședinței: 

15.00 – 15.10 Informație cu privire la: 
- aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru 
create pe lângă Ministerul Justiției în vederea coordonării și monitorizării 
implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016; 
- publicarea Planului de acțiuni; 
- procesul de finisare a elaborării Metodologiei de monitorizare a 
implementării Strategiei 
 
 Liliana Talpă, Reprezentantul Secretariatului   

15.10 – 16.20 Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 
planificate în Planul de Acţiuni  

CNAJGS, Uniunea Avocaților, INJ 
- Acțiunea 6.3.1. punctele 5 și 6 

Ministerul Justiției 
- Acțiunea 6.3.3. punctul 3 

Ministerul Justiției, CpDOM 
- Acțiunea 6.3.4. punctul 1 

MAI, MJ, CCCEC 
- Acțiunea 6.4.2. punctul 2 

CpDOM, Procuratura Generală, MAI, CCCEC, MS, MMPSF, ME, MJ 
- Acțiunea 6.4.3. punctele 1-4 

MAI, Procuratura Generală, CCCEC, SV, MJ 
- Acțiunea 6.4.4. punctul 1 

MJ, Procuratura Generală, MAI, CCCEC, CpDOM, Ministerul Sănătății 
- Acțiunea 6.4.5. punctele 1, 2 și 4 

MJ, MMPSF 
- Acțiunea 6.4.6. punctele 1-2 

Ministerul Justiției 
- Acțiunea 6.5.2. punctul 1 
- Acțiunea 6.5.3. punctul 1 

16.20 – 16.40 Prezentarea și analizarea listei cu studiile necesare de a fi efectuate pe 
parcursul anului 2012. Discuții  
 
Victor Zaharia, Preşedintele Grupului de Lucru 

16.40 – 17.00 Discuții privind elaborarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru 
Pilonul VI. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi 
a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

La ședință s-au prezentat:  

Liliana Talpă, Secretariatul grupurilor de lucru; Victor Zaharia, Director al Institutului de Reforme 

Penale; Iana Cotoros, Departamentul Instituţii Penitenciare; Vladimir Popa, Şef-adjunct, Oficiul Central 

de Probaţiune; Olga Vacarciuc, Consilier al Avocatului parlamentar; Centrul pentru Drepturile Omului 

din Moldova; Nadejda Vieru, Procuror, Procuratura Generală; Dina Rotarciuc, membru CSM, judecător, 
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Curtea de Apel Chișinău; Ecaterina Popa, Șef Secție formare continuă, Direcția instruire și cercetare, 

INJ; Veaceslav Zaporojan, MAI; Mihai Lupu, avocat, membru CNAJGS; Olga Demian, Centrul de 

Guvernare Electronică; Oleg Barcari, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Luca Crîșmari, Șef 

Direcția Urmărire Penală, CCCEC; Claude Cahn, reprezentant Națiunile Unite; Evghenii Goloșceapov, 

Coordonator Programe justiție și drepturile omului, PNUD Moldova și Ion Caracuian, Șef Secția 

Combaterea torturii, Procuratura Generală .  

 

Şedința este deschisă de către Președintele Grupului de lucru, Victor Zaharia, care a propus aprobarea 

agendei.  

 

Obiecții nu sunt, prin urmare, s-a trecut la discutarea punctelor din agendă. 

 

Liliana Talpă a informat membrii Grupului de lucru despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

funcționarea Grupurilor de lucru, precum și despre publicarea Planului de acțiuni. De asemenea, Dna 

Talpă a prezentat succint proiectul final al Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei și a 

Matricei acesteia. Pînă la 2 iulie curent se așteaptă comentarii și sugestii vizavi de proiectul 

Metodologiei și a  Matricei.  

 

Victor Zaharia: Este necesar să cunoaştem prevederile Regulamentului aprobat pentru a ști exact ce 

presupune monitorizarea și cum funcționează grupul de lucru. 

 

 La punctul întîi din agendă nu au fost întrebări/comentarii/sugestii. 

 

Victor Zaharia: Punctul doi din agendă este o tentativă repetată de a include în agendă anumite 

aspecte care țin de funcțiile propiu-zise ale grupului de lucru. Lucrul nostru trebuie să faciliteze 

implementarea Strategiei. Nu poți să monitorizezi fără a recepționa anumite informații din partea 

instituțiilor implementatoare. 

 

- Sigur, că noi avem de prezentat și un raport. Pînă la data de 15 iulie 2012 instituțiile trebuie să 

prezinte informații sintetizate pentru fiecare acțiune care urmează a fi raportată, apoi, informația ce 

ține de Pilonul nostru va fi compilată de Secretariat într-un raport comun al Grupului sectorial pentru 

Pilonul VI. Ulterior, rapotul se va examina și aproba în cadrul grupului nostru de lucru și se va transmite 

mai departe Grupului VII de coordonare.  

 

- Pînă atunci, însă, vom continua să examinăm fiecare acțiune la care deja a expirat termenul limită sau 

care în scurt timp expiră; să vedem starea de lucruri. La celelalte grupuri, cel puțin eu am insistat să nu 

aprobăm o acțiune ca fiind realizată, dacă nu avem anumite informații de suport. De exemplu, dacă s-a 

elaborat un studiu, nu e destul faptul că se menționează „da, acest studiu a fost elaborat”, ci la raport 

trebuie să fie anexate studiul propriu-zis, lista celor care au contribuit și altele. Este necesar de 

prezentat sau anexat acest studiu și cine vrea să se uite prin el sau să-l analizeze, aceasta să nu 

constituie un impediment.  
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- Prin urmare, se solicită ca înainte de ședința Grupului de lucru, Secretariatul să transmită tuturor 

membrilor grupului toată informația care se raportează, inclusiv documentele confirmătoare, anexele 

adiționale, etc.   

 

În continuare, Dl Zaharia a trecut la o discuție mai generalizată, cu titlu de informare și a propus să se 

meargă pe Planul de acțiuni propriu-zis. 

 

Acțiunea 6.2.1 (p. 1): Au fost date explicații data trecută: au fost efectuate două studii care au fost 

transmise Secretariatului. Informația a fost recepționată și nu e necesar de revenit la acest punct.  

 

Acțiunea 6.3.1 (p. 5): Dl Zaharia a menționat că este o acțiune permanentă. La anumite intervale de 

timp trebuie să aibă loc actualizarea listei de avocați specializați în cauzele care implică copii. Există și 

un cadru legal care prevede modul de actualizare a acestor liste. Responsabil este Consiliul Național 

pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. În calitate de președinte al acestui Consiliu, vă aduc la 

cunoștință că a fost întocmită o listă (anexată) de avocați specializați; lista nici pe departe nu 

corespunde cu ceea ce am fi vrut noi. Este vorba de 10 sau 11 avocați care și-au manifestat acordul să 

fie incluși în listă. Deci, ei recepționează cazurile cu minorii; însă volumul de lucru al acestor avocați în 

cauzele cu minorii este destul de mic și astfel ei mai preiau și alte tipuri de cazuri. Lista este plasată pe 

pagina web a Consiliului Național, așa cum prevede și Legea cu privire asistența juridică garantată de 

stat. Ea, în principiu, este opozabilă oficiilor teritoriale ale Consiliului Național, pentru că ei 

desemnează avocații propriu-zis. Această listă este încadrată în lista generală a subiecților care acordă 

asistență juridică garantată de stat; este specificat că ei acordă asistență în cazurile cu minorii și poate 

fi accesată pe pagina web pentru confirmare. Am vrea noi să extindem numărul de avocați interesați; 

la nivel de intenție am discutat cu UNICEF referitor la organizarea instruirilor, ca să-și poată îndeplini 

atribuțiile în mod profesionist.  

 

Dina Rotarciuc: Există un grup de lucru în cadrul INJ și la una din ședințele recente s-a vorbit despre 

instruirea continuă în cadrul unui nou proiect. La moment se lucrează asupra noului concept. Desigur, 

am inclus procurorii, judecătorii, dar și avocații care acordă asistență juridică garantată de stat. Cred că 

nu trebuie ratat momentul și de informat că acești avocați urmează să fie instruiți și ei pe lîngă INJ în 

ceea ce privesc cazurile cu minorii.  

 

Olga Demian: Există așa o pagină web guvernamentală a datelor deschise, date.gov.md, care urmeaza 

a fi oficial prezentată. Dacă considerați că e necesar de publicat informația discutată mai sus, o putem 

publica pe acest portal pentru informații publice. Acest portal va funcționa potrivit unei legi ce ține de 

informația din sectorul public și va fi unicul punct de acces pentru datele publice.   

 

Victor Zaharia: Din cauza că nu s-au transmis din timp toate informatiile despre acest portal, noi nu 

putem lua vreo hotărîre în acest sens. Luăm act de această informație. 

 

Acțiunea 6.3.1 (p. 6): Dl Zaharia a menționat că nu au fost elaborate ghidurile metodologice pentru 

avocații specializați în cauzele cu minorii din lipsa de resurse financiare. Acțiunea nu este încă realizată, 

dar este o acțiune continuă pînă la sfîrșitul anului 2016. Încercăm să propunem un proiect de 
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cooperare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii. Prin urmare, acest obiectiv trebuie să fie realizat pe 

parcursul perioadei de implementare a Strategiei. Deci, la moment, punctul 6 al acțiunii 6.3.1 nu este 

realizat. 

 

Acțiunea 6.3.3 (p. 3): Cu referire la această acțiune, reprezentantul Ministerului Justiției nu a fost 

prezent la această ședință, prin urmare s-a propus includerea acestui punct în agenda următoarei 

ședințe. De asemenea, Vladimir Popa a menționat referitor la această acțiune că Oficiul Central de 

Probațiune (OCP) este în proces de reformare. Acțiunea 6.5.2 (p. 1) prevede clar transferarea OCP în 

subordinea nemijlocită a MJ și asigurarea încadrării personalului. Astfel, la moment se elaborează un 

concept referitor la recrutarea consilierilor de probațiune juvenilă cu studii în domeniul psihologiei și 

asistenței sociale. Acțiunea dată este una continuă pînă la sfîrșitul anului 2016.   

 

Victor Zaharia: Deci, la moment acțiunea este nerealizată și se ia act de informația prezentată. 

 

Acțiunea 6.3.4 (p. 1): Olga Vacarciuc a specificat că la etapa actuală instituția avocatului parlamentar 

pentru protecția drepturilor copilului a început deja să acumuleze informații din teritoriu, de la 

instituțiile care asigură detenția copiilor. Totodată, după publicarea Planului de acțiuni, se definitivează 

planul de activitate pentru 2012 a Centrului pentru Drepturile Omului în care e inclusă și această 

acțiune. Mai este timp, deoarece termenul limită de implementare a acțiunii date este sfîrșitul 

trimestrului doi al anului 2013.  

 

Victor Zaharia: În cadrul grupului de lucru în domeniul justiției juvenile se cunoaște că un studiu în 

acest sens a fost făcut, însă procedura durează. Potrivit indicatorilor de rezultat, trebuie efectuată o 

evaluare și de elaborat proiectul de modificare a cadrului normativ. Prin urmare, se poate lua în 

considerare acel studiu și de axat pe partea a doua a indicatorilor. Dacă nu sînt alte comentarii, se ia 

act de informația prezentată; altceva nu putem face ca să constatăm realizarea acțiunii prevăzute în 

Planul de acțiuni. 

 

Acțiunea 6.4.2 (p. 2): Cu referire la instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate locurile 

de detenție, Veaceslav Zaporojan a menționat că la moment avem 39 de izolatoare. În o bună parte din 

ele a fost deja montat echipamentul video. Șapte izolatoare au fost sistate (ex., Criuleni, Dondușeni, 

Glodeni, Dubăsari). Patru subdiviziuni ale MAI au fost reparate și redeschise (Ștefan Vodă, Călărați, 

Ceadîrlunga, Comisariatul General de Poliție din mun. Chișinău). Finisarea lucrărilor de montare a 

sistemului video în subdiviziunile MAI se preconizează pentru semestrul II. Există Dispoziția 26 a MAI în 

care această acțiune a fost inclusă pentru a fi realizată. PNUD a susținut și va susține în continuare 

această acțiune. 

 

Victor Zaharia a specificat că aceasta este o acțiune continuă; există careva chestiuni de natură 

tehnică, dar care oricum se soluționează. 

 

Olga Demian: Atunci cînd se procesează informația colectată, atunci cînd se instalează acest 

echipament, se ia în calcul principiile de protecție a datelor cu caracter personal? Colectarea și 

stocarea datelor trebuie să fie în conformitate cu actele normative; există legea care a intrat în vigoare 
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și o hotărîre de Guvern privind procesarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, trebuie să fie 

luate în calcul criteriile și principiile de procesare, colectare, stocare și ștergere a informației. 

 

Veaceslav Zaporojan a specificat că acestea sînt înregistrări video și nu audio, și totul este în 

conformitate cu Codul de Procedură Penală. 

 

Luca Crîșmari: Cu referire la CCCEC, sînt instalate camere de luat vederi deja al treilea an și ele sînt la 

loc vizibil, inclusiv în birourile unde se primesc cetățenii. Avem persoane împuternicite pentru a urmări 

ca aceste înregistrări video să fie stocate în mod corespunzător și profesional. Prin urmare, avem plasat 

echipament video la toate etajele, pe coridoare, în izolator şi în afara sediului. 

 

Iana Cotoros: Referitor la DIP, în 10 penitenciare deja au fost instalate camere video, precum şi obiecte 

de pază şi de semnalizare. La moment sîntem în proces de instalare, iar pînă la finele lunii iulie urmează 

să fie instalat astfel de echipament şi în celelalte instituţii penitenciare. A fost deja încheiat un contract 

cu o companie desemnată cîştigătoare la tender.   

 

Victor Zaharia: Avem aceeaşi situaţie: dacă nu sînt comentarii, se ia act de informaţia prezentată. Atît 

timp cît nu avem informația complementară, prezentată în scris din timp membrilor grupului de lucru, 

noi nu aprobăm absolut nimic și nu considerăm această acțiune executată, decît la raportare, cînd vor 

fi prezentate şi documente probatoare. Nu putem aproba acţiunile ca fiind realizate, atît timp cît nu 

avem confirmări. 

 

Acțiunea 6.4.3 (p. 1): Dl Zaharia a specificat că potrivit Planului de acţiuni, la capitolul evaluării cadrului 

normativ privind funcționarea instituţiilor responsabile de privarea de libertate în partea ce ţine de 

prevenirea şi combaterea torturii, Centrul pentru Drepturile Omului este indicat. La fel, trebuie să luăm 

în considerare faptul că această instituţie, în ansamblu, are şi rolul de mecanism naţional de prevenire 

a torturii.  

 

Olga Vacarciuc: la moment nu există un răspuns decisiv. Vom colabora în acest sens cu alte instituţii 

responsabile şi probabil va fi creat un grup de lucru pentru realizarea acestei acţiuni. 

  

Ion Caracuian: În calitate de şef al Secţiei combaterea torturii din cadrul Procuraturii Generale, deseori 

ne confruntăm cu problematica în cauză, de aceea ar fi binevenit şi în cadrul acestui grup de lucru să 

intervenim cu propuneri de a scoate personalul medical de sub conducerea instituțiilor penitenciare, 

cu referire şi la izolatoarele de detenție care sînt în cadrul MAI. Noi, la rîndul nostru, am propus ca MAI 

şi Ministerul Sănătăţii să-şi revadă poziţiile stabilite printr-un ordin vechi comun al acestor două 

instituţii şi am fost auziţi atunci cînd în 2009 a fost inclus un nou punct prin care toţi colaboratorii, atît 

ai MAI, cît şi ai Ministerului Sănătăţii, sînt obligaţi ca timp de 24 de ore să transmită Procuraturii 

teritoriale informaţia care le-a devenit cunoscută în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu 

despre relele tratamente, tortură, tratament inuman şi altele. Respectiv, sîntem în situație atunci cînd 

personalul medical din izolatoare nu poate să transmită direct această informaţie procurorului 

teritorial, ci doar prin intermediul Comisarului. Mai există şi o problemă a Ministerului Sănătăţii care nu 
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vrea să preia aceste activităţi din lipsa surselor financiare. Deci, este o problemă foarte mare, inclusiv a 

statului, și ea trebuie soluționată. 

 

Victor Zaharia: Rezultă că sînt necesare eforturi pentru a realiza această activitate. 

 

Acțiunea 6.4.3 (p. 2): Cu referire la crearea mecanismelor disciplinare interne de examinare a 

plîngerilor privind actele de tortură şi alte rele tratamente, Dl Caracuian a specificat că a fost 

organizată o masă rotundă, unde au fost prezenți reprezentanți ai MAI și DIP, inclusiv şefii 

subdiviziunilor de securitate internă.  

 

Ion Caracuian: Noi le-am explicat care sînt scopurile propuse atît de CP, CPP, cît şi de Legea cu privire la 

Procuratură în ceea ce ține de articolele speciale în acest domeniu. Astfel, MAI ne informează regulat 

despre cazurile și plîngerile ce parvin la ei, în secţiile securitate internă. Noi ne-am dori ca aceste 

subdiviziuni să fie într-un fel verificate de către procurori, astfel să vedem dacă toate informațiile ajung 

sau nu. 

  

Veaceslav Zaporojan: A fost instituit un grup în cadrul MAI de stabilire şi modernizare a mecanismului 

de investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului. Au fost elaborate opţiuni de creare a unei 

instituţii independente a ombudsman-ului pe afaceri interne, dar trebuie să vedem dacă reuşim, 

aceasta necesită surse financiare suplimentare. O altă opțiune constă în atribuirea competențelor de 

examinare a plîngerilor pe acțiunile angajaților MAI, exclusiv Direcției investigație și securitate internă 

a MAI, care să fie subordonată nemijlocit Ministrului. 

 

Iana Cotoros: Toate cazurile legate de tortură vor ține de competența Direcției securitate internă. A 

fost o înaintată o circulară ca să fim informați despre toate cazurile de tortură.   

 

Victor Zaharia: Dar, există persoane responsabile care se ocupă de asemenea tipuri de cazuri. 

 

Ion Caracuian: La acest subiect au existat discuții între DIP și PG. Aceasta este o încălcare a CPP (art. 

274) care prevede că „orice declarație/plîngere sau alte circumstanțe ce oferă temei de a presupune că 

persoana a fost supusă acțiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant urmează să fie 

examinate de către procuror, la modul prevăzut de art. 274 al CPP. Prin urmare, procurorul își asumă 

responsabilitatea de a examina asemenea cazuri. CPP este unul pentru toți. Direcția securitate internă 

trebuie să nu-și depășească atribuțiile de serviciu. Cînd se depistează asemenea cazuri, imediat trebuie 

sesizată Procuratura, dar ea nu are competență de cercetare/investigare a cazurilor de tortură.  

 

Victor Zaharia: Ar fi cazul ca DIP și Procuratura să revină la acest capitol pentru a clarifica lucrurile și a 

veni cu propuneri concrete.  

 

Luca Crîșmari: Referitor la CCCEC, noi nu avem astfel de cazuri. 
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Acțiunea 6.4.3 (p. 3): Dl Zaharia a informat despre obligația de a raporta procurorului toate cazurile de 

pretinse acte de tortură sau alte rele tratamente. Subiectul acesta a fost acoperit și discutat la acțiunea 

precedentă. 

 

Acțiunea 6.4.3 (p. 4): La momentul de față acțiunea nu e realizată, dar este o acțiune continuă, pînă la 

sfîrșitul anului 2012. 

 

Victor Zaharia: Vrem să avem procurori care să poată efectiv combate tortura și e important să avem 

acțiunile realizate. 

 

Acțiunea 6.4.4 (p. 1): Veaceslav Zaporojan: Din cîte cunosc grupul de lucru a fost creat. La moment, 

acțiunea încă nu este realizată, sîntem în faza de elaborare a conceptului ce ține de sistemul 

automatizat; avem sistemul de verificare. Direcția informare și evidență operativă este responsabilă de 

înregistrare. Într-adevăr, în prezent, cazurile de tăinuire practic s-au redus. Ministerul este prima 

structură cu competență de control. 

 

Victor Zaharia: Este important ca reprezentanții instituțiilor responsabile să fie incluse în grupul de 

lucru. 

 

Acțiunea 6.4.5 (p. 1):  Referitor la această acțiune, s-a menționat cîte ceva și în timpul discuțiilor 

anterioare referitoare la acțiunea 6.4.3. 

 

Ion Caracuian: Există deja proiecte definitivate în acest sens care se află la moment la Ministerul 

Justiției pentru dezbateri. În cadrul mai multor proiecte și grupuri de lucru, am propus ca articolul 309I 

să fie exclus din Codul Penal, deoarece el nu se află acolo unde trebuie. Am propus ca să devină un 

articol altul, cu totul special, articolul 166I, deoarece acela e un alt capitol. Am propus sancțiuni mai 

dure. Am propus, de asemenea, la Codul Penal să fie exclusă posibilitatea de a aplica art. 90. Încă o 

propunere a fost ca să nu fie amnistia și grațierea. Este important ca propunerile pe care le-am făcut să 

fie luate în considerare.  

 

Olga Vacarciuc: Referitor la acțiunea 6.4.5, Organizația Mondială a Sănătății a făcut un careva studiu cu 

recomandări în domeniul serviciilor de sănătate în instituțiile de detenție din Moldova.   

 

Dl Zaharia a propus ca DIP să verifice ce studiu anume a fost făcut și la ședința următoare să vină cu o 

informație în acest sens. 

 

Referitor la acțiunea 6.4.5 (p. 2), Veaceslav Zaporojan a menționat că este ordinul 308 al MAI din 

07.11.2011 aprobat și modificat, care impune ca comisariatele să asigure supravegherea strictă a 

activității feldsher-ilor din cadrul izolatoarelor, precum și examinarea medicală obligatorie, fără 

asistența colaboratorilor de poliție la intrarea și ieșirea din locurile de detenție (în 2 etape), cu 

stabilirea datelor despre starea sănătății la fiecare etapă, adică la intrare și la ieșire. 
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Victor Zaharia: Cu referire la punctul 4 din acțiunea 6.4.5, a fost menționat la primul punct că s-a 

elaborat proiectul de lege și e remis pentru coordonare. Cînd acesta va fi remis Guvernului spre 

examinare, atunci vom putea constata că acțiunea este realizată.   

 

La acțiunea 6.4.6, Oleg Barcari de la MMPSF a informat grupul de lucru despre compensațiile atribuite 

victimelor torturii, și nu despre cadrul normativ și dezvoltarea serviciilor necesare pentru reabilitarea 

victimelor torturii și altor rele tratamente.  S-a propus ca Ministerul Justiției să prezinte informație vis-

a-vis de această acțiune la ședința următoare.  

 

Acțiunea 6.5.2 (p. 1): Vladimir Popa: Este elaborat proiectul de modificare a cadrului normativ și se află 

la Ministerul Justiției. Sperăm să fie remis Guvernului spre examinare săptămîna viitoare. 

 

Acțiunea 6.5.3 (p. 1): Vladimir Popa: Este o măsură continuă. La moment sînt deja elaborate proiecte 

de modificare și acum sînt la DIP, unde este creat și un grup de lucru.  

 

Victor Zaharia: Sperăm să avem și materiale de suport sau documente probatoare la tot ce raportează 

instituțiile.  

 

 Alte comentarii la acțiunile discutate nu sunt, prin urmare, s-a trecut la următorul punct din 

agenda ședinței.   

 

Dl Zaharia a informat grupul de lucru că Secretariatul a pregătit o listă de studii necesare de a fi 

efectuate în anul 2012 (anexată). Această listă de studii derivă exact din Planul de acțiuni.   

 

Liliana Talpă a menționat că Secretariatul este pentru a facilita lucrul grupului de lucru, prin urmare s-a 

făcut această listă pentru a verifica care studii au fost deja elaborate și care din ele necesită asistență 

din partea donatorilor, ca ulterior aceștea din urmă să fie informați în cadrul ședinței cu donatorii 

despre studiile care încă nu au fost elaborate. Ședința cu donatorii este planificată pentru 21 iunie 

2012. 

 

Victor Zaharia: acțiunea 6.2.2 (p. 1): Studiu privind activitatea avocaților parlamentari. Instituția 

responsabilă este Centrul pentru Drepturile Omului. La acest punct, Olga Vacarciuc a specificat că nu 

sînt probleme și PNUD va susține elaborarea acestui studiu.  

 

La acțiunea 6.3.1 (p. 1) s-a menționat că poate se vor găsi capacități sau parteneri pentru a efectua 

acest studiu.  

 

La acțiunea 6.3.4 (p. 4), DIP urmează să se intereseze despre acest studiu. 

 

Referitor la acțiunea 6.4.1 (p. 1), Nadejda Vieru a menționat că procesul este lansat mai demult și este 

făcut un studiu intern foarte voluminos în acest domeniu, undeva 80 de pagini. Probabil va fi făcut un 

grup de lucru și se vor invita și celelalte instituții responsabile. Poate chiar vom remite tuturor 

instituțiilor acest studiu pentru a vedea dacă este necesar de făcut un alt document.  
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Victor Zaharia a reamintit faptul că data trecută s-a discutat că nu e cazul de făcut un studiu fără a oferi 

posibilitate tuturor instituțiilor să-și expună părerea. Studiul trebuie efectuat în cooperare cu toate 

instituțiile vizate. Opinii sînt diferite, dar este important ca fiecare să poată participa la realizarea 

studiilor.  

 

- Prin urmare, la ședința cu donatorii lista cu toate studiile va fi prezentată, iar ulterior grupul de lucru 

va fi informat despre această ședință. Este necesar ca instituțiile responsabile să cunoască care este 

situația și care sînt acțiunile și concluziile donatorilor/partenerilor de dezvoltare.  

 

Ultimul punct din agendă s-a focusat pe discuțiile privind planul de activitate a grupului de lucru pentru 

anul 2012. Astfel, instituțiile responsabile au fost rugate să expedieze Secretariatului planul de 

activitate a instituției sau planul completat după schema elaborată anterior pentru acțiunile Pilonului 

VI. 

 

În continuare, Liliana Talpă a informat membrii grupului de lucru despre activitățile care urmează a fi 

întreprinse și termenii limită necesari de a fi respectați în luna iulie curent: 

1. Propuneri și comentarii la proiectul Metodologiei și a Matricei acesteia - 2 iulie; 

2. Planul de activitate - 5 iulie; 

3. Raportul intermediar al instituției responsabile - 15 iulie. 

  

Într-un final au urmat discuţii generale şi au fost stabilite subiectele principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe. 

Pe agenda ședinței următoare se propun pentru discuţii: informații despre ședința cu donatorii din 21 
iunie 2012; participarea Ministerului Justiției ca raportor pe acțiunile incluse în agenda de azi; planul de 
acțiuni pentru 2012 referitor la Pilonul VI; acțiunile care au fost discutate, dar urmau a fi raportate 
adițional; procesul de raportare pentru perioada 01 ianuarie-30 iunie 2012.  
 

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 24 iulie 2012, ora 15:00. 

 

Victor Zaharia a mulţumit tuturor membrilor pentru participare la ședință. 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru 

2. Lista avocaților specializați care acordă asistență juridică garantată de stat în cauzele cu implicarea 

copiilor  

3. Lista de studii necesare de a fi efectuate în anul 2012 

4. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței.  

 

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar și semnat după cum urmează: 

 

Președintele Grupului de lucru pentru Pilonul VI – Victor Zaharia 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul VI – Liliana Talpă   


