
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

Procesul-verbal 

al Şedinței Grupului de lucru din 24 iulie 2012 

  

Programul ședinței: 

15.00 – 15.10 Informație cu privire la: 

- ședința din 21 iunie 2012 cu donatorii și partenerii pentru dezvoltare; 

- procesul de finisare a elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării 

Strategiei; 

- procesul de raportare pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012. 

 

Liliana Talpă, Reprezentantul Secretariatului   

Victor Zaharia, preşedintele Grupului de lucru 

15.10 – 16.10 Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în 

Planul de Acţiuni  

 

Ministerul Justiției 

- Acțiunea 6.3.3. punctul 3 

- Acțiunea 6.4.5. punctul 4  

- Acțiunea 6.5.2. punctul 1 

- Acțiunea 6.5.3. punctul 1  

 

MJ, MMPSF 

- Acțiunea 6.4.6. punctele 1-2 

16.10 – 16.40  Prezentare privind serviciile medicale din penitenciare (cu referire la acțiunea 6.4.5 din 

Strategie) 

 

Elena Jidobin, UNODC    

Silviu Ciobanu, OMS 

16.40 – 17.00 Discuții cu privire la Planul de activitate a Grupului de lucru pentru Pilonul II. 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 grupului de lucru; Victor Zaharia, Director al Institutului de Reforme 

Penale; Cristina Melnic, Şef Direcţia generală legislaţie, Ministerul Justiției; Iana Cotoros, 

Departamentul Instituţii Penitenciare; Vladimir Popa, Şef-adjunct, Oficiul Central de Probaţiune; 

Rodica Secrieru, secretar general, Curtea Constituțională; Dina Rotarciuc, membru CSM, 

judecător, Curtea de Apel Chișinău; Ecaterina Popa, Șef Secție formare continuă, Direcția instruire 

și cercetare, INJ; Mihai Lupu, avocat, membru CNAJGS; Olga Demian, Centrul de Guvernare 

Electronică; Victoria Botnaru (supleant), Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ion 

Guzun, Centrul de Resurse Juridice din Moldova și Claude Cahn, reprezentant al Națiunilor Unite. 

 
La ședință au participat de asemenea Ana Groza, Consultant UNICEF, Evghenii Goloșceapov, 

Coordonator Programe Justiție și Drepturile Omului, PNUD Moldova, Elena Jidobin, UNODC, 

Silviu Ciobanu, OMS, Svetlana Doltu, DIP, Ministerul Justiției, Andrei Bătrînac, Direcția notariat 

și avocatură, Ministerul Justiției și Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de lucru, Ministerul 

Justiției. 

 



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

aprobarea agendei.  

 

1. Informație cu privire la: 

- ședința din 21 iunie 2012 cu donatorii și partenerii pentru dezvoltare; 

- procesul de finisare a elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei; 

- procesul de raportare pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012. 

 

Liliana Talpă: La ședința cu donatorii din 21 iunie curent a fost prezent Ministrul Justiției, o 

serie de oranizații internaționale și partenerii noștri de dezvoltare. Au fost prezentate prioritățile, 

care au fost discutate în cadrul fiecărui grup de lucru pentru anii 2012 și 2013. Aveți în față 

prioritățile care necesită asistență tehnică pe marginea căror unele organizații s-au expus deja. 

Astfel, Ambasada SUA s-a arătat disponibilă pentru a finanța elaborarea studiilor prevăzute în 

acțiunile stabilite ca și prioritare. Ambasada SUA va lansa un concurs de granturi la care vor 

aplica organizațiile non-guvernamentale pentru elaborarea acestor studii și a altor acțiuni 

prevăzute pentru anul 2012. 

 

Ceea ce ține de anul 2013, această listă cu priorități a fost remisă organizațiilor donatoare și 

partenerilor de dezvoltare care urmează să se expună asupra lor. Întrunirile cu donatorii au loc o 

dată în trimestru, după definitivarea listei priorităților aceasta va fi remisă și în adresa Dvs. 

 

Ceea ce ține de elaborarea proiectului Metodologiei de monitorizare și a Matricei la aceasta, la 

moment se lucrează asupra tehnicilor de monitorizare, a ortografiei, etc. Aș vrea să mulțumesc 

dlui Președinte al Grupului de lucru care și-a expus opinia vis-a-vis de aceasta și a înaintat și 

unele propuneri. Dacă vă aminitiți la ședința trecută a fost stabilit un termen limită, 2 iulie 

curent, pentru înaintarea propunerilor la proiectul Metodologiei și la proiectul Matricei. Nu au 

fost multe comentarii, dl Președinte și-a expus opinia, fiind, astfel, luate în considerare toate 

propunerile acestuia. Varianta definitivată vă va fi expediată ulterior. 

 

Refritor la procesul de raportare, în cadrul Pilonului nostru avem 5 instituții care urmează să 

prezinte rapoarte pînă la 15 iulie 2012 în conformitate cu procedura stabilită în proiectul 

Metodologiei. Centrul pentru Drepturile Omului, MAI, au prezentat deja rapoartele, alte instituții 

au prezentat direct Ministerului Justiției. V-aș ruga să prezentați și secretariatului care va aduna 

toată informația pînă la data de 15 august și va compila proiectul raportului Grupului de lucru. 

 

Victor Zaharia: Dacă cineva are întrebări la informația prezentată de către secretariat, dacă nu, 

eu am o întrebare de clarificare. În lista de priorități unii parteneri de dezvoltare au menționat 

care acțiuni sunt susținute, ce facem cu cele care nu sunt susținute? 

 

Liliana Talpă: La moment lista este încă la instituțiile donatorilor și consider că ei încă iși vor 

revedea opinia reieșind din faptul că, ei au procedurile lor și plus că mai au și timp pentru a-și 

expune opinia. Există și la MJ o persoană din secretariat care coordonează procesul ce ține de 

instituția donatorilor. Totuși, dacă o instituție a donatorilor este indicată la o anumită acțiune asta 

nu înseamnă că altcineva nu va putea acorda suport, s-ar putea ca instituția respectivă să susțină 

doar parțial o anumită acțiune. 

 

Victor Zaharia: Referitor la proiectul Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei, 

dacă observați cam ceea ce se întîmplă în Grupul de lucru este reflectat și în Metodologie, fiind 

fixate și anumite probe în realizarea anumitor acțiuni și propunerea mea este, ca în momentul 

cînd vom avea aprobată această Metodologie, să nu acceptăm o anumită acțiune ca fiind realizată 

dacă nu sunt prezentate acele informații. În situația în care avem elaborat un proiect de lege să 



avem expediat prin poșta electronică înainte de ședință acel proiect de lege sau dacă a fost 

realizat un studiu să avem acel studiu transmis prin e-mail. 

 

Referitor la procesul de raportare, noi, să înțeleg, ne încadrăm încă în termen, anumite instituții 

mai au ceva timp pînă ce secretariatul compilează acea informație primită deja. Oricum dacă 

secretariatul menține legătura cu instituțiile responsabile ne va prezenta pînă la 15 septembrie 

proiectul raportului Grupului de lucru. Deci, pînă la 15 septembrie noi trebuie să aprobăm 

raportul Grupului de lucru. 

 

În continuare, Victor Zaharia a propus discutarea acțiunilor, potrivit agendei. 

 

2. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în Planul 

de Acţiuni  

 

Victor Zaharia: Țin să constat că, ședința este deliberativă, avem prezenți 11 membri cu drept 

de vot. Este și contextul de a discuta modul de realizare a acțiunilor, este și responsabilul 

desemnat pentru prezentarea informației de la Ministerul Justiției, Cristina Melnic. Deci, 

Acțiunea 6.3.3. punctul 3. Dl Popa, să înteleg că Dvs. veți prezenta? 

 

Vladimir Popa s-a referit la: 

 Acțiunea 6.3.3. punctul 3 - Asigurarea recrutării consilierilor de probaţiune juvenilă cu 

studii în domeniul psihologiei şi asistenţei sociale; 

 Crearea unei secții pentru lucrul cu minorii în care au fost angajate 3 persoane: un 

psiholog, un pedagog și un asistent social; 

 Petrecerea unui concurs în unele raioane pentru selectarea asistenților sociali; 

 Existența unui proiect de regulament prin care se va efectua selectarea personalului care 

va activa nemijlocit în birourile de probațiune, precum și pentru reprofilarea unor 

angajați pentru lucrul cu minorii; 

 A doua etapă de recrutare a personalului drept urmare a optimizării DIP. 

 

Victor Zaharia: Dacă sunt careva întrebări, vă rog să le adresați. Dacă nu, atunci se ia act de 

informația prezentată.  

 

Acțiunea 6.4.5. punctul 4 - Elaborarea proiectului de  modificare a Codului penal nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 în vederea excluderii contradicţiilor referitoare la definirea torturii şi a altor rele 

tratamente. 

 

Cristina Melnic s-a referit la: 

 Elaborarea proiectului  de modificare a Codului penal cu suportul PNUD Moldova fiind 

definit clar ce este tortură, ce este tratamentul inuman și degradant; 

 Stabilirea pedepsei reale cu privațiune de libertate și excluderea posibilității de a acorda 

alt tip de pedeapsă mai blîndă; 

 Organizarea unor mese rotunde pe parcursul elaborării proiectului de lege; 

 Definitivarea proiectului de lege și remiterea ulterioară a acestuia Guvernului spre 

examinare; 

 Problema vizualizării proiectului de lege plasat pe pagina web a Ministerului Justiției. 

 

Victor Zaharia: Ca și proces modificarea cadrului legal a avut loc, mai fiind unele carențe la 

nivel de concept. Dacă aveți alte întrebări, dacă nu, atunci se ia act de informația prezentată. 

 



Acțiunea 6.5.2. punctul 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

transferării Oficiului central de probaţiune în subordinea nemijlocită a Ministerului Justiţiei. 

 

Cristina Melnic s-a referit la: 

 Elaborarea a două proiecte de acte normative care vizează acest domeniu și anume 

proiectul HG privind organizarea și funcționarea MJ, ce conține la Anexa nr. 3 instituția 

Oficiului central de probaţiune ca instituție subordonată nemijlocit Ministerului Justiţiei, 

precum și proiectul HG cu privire la optimizarea structurii și activității MJ și a 

instituțiilor din subordine care vizează transferul de unități de la DIP în subordinea MJ; 

 Coordonarea proiectelor cu instituțiile interesate, societatea civilă; 

 Definitivarea proiectelor și remiterea în termen proxim Guvernului spre examinare. 

 

Victor Zaharia: Dacă nu există sugestii la acest punct, atunci se ia act de informația prezentată. 

 

Acțiunea 6.5.3. punctul 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 

 

Vladimir Popa s-a referit la: 

 Crearea unui grup de lucru pentru modificarea cadrului normativ pe această problemă 

(Codul de executare), fiind stabilite ca și prioritare; 

 Elaborarea unor modificări mai complexe în acest domeniu, proces ce va fi demarat 

ulterior, fiind necesară studierea mai amplă a situației; 

 Procesul de evaluare și studiere a situației în întregul sistem. 

 

Victor Zaharia: Cînd veți finaliza acțiunea, sperăm că vom avea constatări concrete. 

  

Acțiunea 6.4.6. punctul 1 - Elaborarea cadrului normativ  necesar pentru reabilitarea victimelor 

torturii şi altor rele tratamente 

 

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

tratamente 

 

Cristina Melnic s- a referit la faptul că:  

 Nu a fost încă demarată o activitate concretă ce ține de elaborarea cadrului normativ, 

existînd acea Hotărîre de Guvern prin care a fost creată o Comisie care continuă să 

examineze cererile victimelor torturii și a colaboratorilor organelor de forță care au avut 

de suferit de pe urma acelor evenimente din 7 aprilie 2009. Este a treia hotărîre care se 

întocmește pentru a li se compensa prejudiciul cauzat, fiind vorba de o sumă bănească 

acordată cu titlu de ajutor; 

 Nu au demarat careva acțiuni pentru reabilitarea victimelor torturii în afara celor de pe 7 

aprilie 2009;  

 Urmează a stabili unele contacte cu Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

(MMPSF) pentru realizarea acțiunii ce ține de dezvoltarea serviciilor de reabilitare a 

victimelor torturii și altor rele tratamente; 

 Există în acest domeniu ONG-uri foarte active care se implică nemijlocit în acest proces, 

de ex. Asociația obștească ”Memoria”; 

 Au avut loc discuții ce ținea de modificările efectuate la CP, CPP astfel încît să fie 

reflectat și acest aspect. 

 

Victoria Botnaru s-a referit la faptul că: 



 Serviciile de reabilitare a victimelor torturii se crează la nivelul administrației publice 

locale și nu ține de competența Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, putînd 

fi doar asugurată elaborarea și promovarea actelor normative ce țin de serviciile de 

reabilitare. 

 

Liliana Talpă (sugestie): De a desemna o persoană de la MMPSF care va fi membru permanent 

în Grupul de lucru pentru a asigura continuitatea și a evita fluctuația de reprezentanți de fiecare 

dată diferiți din partea MMPSF în cauză care ar fi la curent cu subiectele discutate în cadrul 

Grupului de lucru. 

 

Victor Zaharia: Vom apela la Grupul de coordonare pentru a consuma acest subiect. 

 

3. Prezentare privind serviciile medicale din penitenciare (cu referire la acțiunea 6.4.5 din 

Strategie) 

 

Elena Jidobin s-a referit la: 

 Necesitatea elaborării proiectelor de modificare a cadrului normativ în vederea 

consolidării independenței lucrătorilor medicali în locurile de detenție prin transferarea 

acestora din subordinea MJ în subordinea MS; 

 Solicitarea, în februarie curent, din partea MJ și MS pentru a fi susținute în luarea unei 

decizii corecte în ce măsură se poate aplica un model sau altul. UNODC și OMS dispune 

de informație (un document) care deocamdată nu este publicată care prevede unele 

modele de servicii medicale în instituțiile penitenciare din diferite țări care diferă de la 

țară la țară; 

 Existența unui raport, nefinalizat încă, pentru Guvern pe acest segment; 

 Concluziile unor experți internaționali ce țin de serviciile medicale în instituțiile 

penitenciare din Moldova; 

 Recomandările din raportul experților internaționali vis-a-vis de aceste servicii; 

 Crearea unui grup mai mic, specializat, care să ia decizii în ceea ce ține de reforma din 

sistem; 

 Termenul de realizare pînă la sfîrșitul acestui an este un termen irealizabil pentru o 

reformă atît de complexă în acest domeniu, sugerînd Grupului de lucru să vină cu o 

recomadare de extindere a termenului de realizare a acestei acțiuni; Este nevoie de o 

reformă funcționabilă care să corespundă standardelor naționale și internaționale; 

 Necesitatea definirii unor standarde la nivelul instituțiilor penitenciare, întrucît acestea nu 

dispun de o acreditare de la MS; 

 Certificarea și instruirea personalului instituțiilor medicale din instituțiile penitenciare; 

 Determinarea statutului personalului medical din instituțiile penitenciare; 

 Cele două etape – de pregătire și de transmitere – a lucrătorilor medicali din subordinea 

MJ în subordinea MS, care necesită cel puțin un an și jumătate. 

 

Victor Zaharia: E necesară crearea unui grup tehnic la MJ care s-ar întruni pentru a elabora 

modificările la cadrul legal existent. 

 

Silviu Ciobanu: Eu aș insista ca în grupul de lucru să fie incluse și unitățile medicale, nu doar 

DIP, deoarece nu întotdeauna interesele unora coincid cu interesele altora. 

 

Victor Zaharia: De acord, cu certitudine unitatea medicală poate avea altă voce și atunci noi 

vom încerca să-i invităm și pe ei. 

 



Svetlana Doltu: Ar fi bine să nu fie Ministerul Justiției responsabil la acest capitol, dar 

Ministerul Sănătății care trebuie să analizeze cum și de unde ar putea fi acoperite serviciile 

medicale.  

 

Victor Zaharia: Referitor la extinderea termenului de realizarea a acțiunii, vom aborda acest 

subiect la Grupul de coordonare pentru a vedea cum putem proceda în asemenea situații și care 

ar fi mecanismul. 

 

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

precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

S-a propus ca pe agenda ședinței următoare să fie inclus proiectul Raportului intermediar de 

monitorizare a Grupului de lucru pentru Pilonul VI și Planul de activitate al Grupului de lucru și 

ca acestea să se transmită membrilor Grupului de lucru cu o săptămînă înainte de ședință. 

 

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 11 septembrie 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. Proiectele de lege și notele informative referitoare la acțiunile 6.4.5 punctul 4 și 6.5.2 punctul 

1;  

3. Lista persoanelor care au fost prezente la ședința Grupului de lucru pentru Pilonul VI.  

 

 

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   

 

Anexa 3. Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de lucru pentru Pilonul VI  

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept de vot  

1 Victor Zaharia   Președintele Grupului de lucru / Institutul de Reforme Penale  

2 Cristina Melnic  Vice-Președintele Grupului de lucru / Direcția generală 

legislație, Ministerul Justiției 

3 Iana Cotoros Ministerul Justiției, DIP 

4 Vladimir Popa Oficiul Central de Probaţiune 

5 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

6 Dina Rotarciuc Curtea de Apel Chișinău, membru CSM 

7 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

8 Mihai Lupu Avocat, membru CNAJGS 

9 Victoria Botnaru Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 



(supleant) 

10 Olga Demian Centrul de Guvernare Electronică 

11 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Membrii observatori  

12 Claude Cahn Reprezentant al Națiunilor Unite 

 Membrii invitați  

13 Ana Groza UNICEF 

14 Elena Jidobin UNODC 

15 Silviu Ciobanu OMS 

16 Evghenii Goloșceapov PNUD Moldova 

17 Svetlana Doltu Ministerul Justiției, DIP 

18 Andrei Bătrînac Ministerul Justiției, Direcția notariat și avocatură 

 Secretariat  

19 Liliana Talpă  

20 Olivia Pîrțac  

 Membrii cu drept de vot 

care au fost absenți  

de la ședință 

 

1 Olga Vacarciuc  Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

2 Veaceslav Zaporojan MAI  

3 Nadejda Vieru  Procuratura Generală 

4 Doina Ioana Străisteanu Avocată  

5 Luca Crîșmari CCCEC 

6 Jana Costachi AO “Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM” 

 
 


