
 

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

Procesul-verbal 

al Şedinței Grupului de lucru din 11 septembrie 2012 

  

Programul ședinței: 

 
15.00 – 15.45 Prezentarea, examinarea și aprobarea Raportului de monitorizare sectorial 

intermediar  

 

15.45 – 16.20 Prezentarea, examinarea și aprobarea Planului de activitate a Grupului de lucru 

pentru Pilonul VI 

 

16.20 – 16.40 Discuții cu privire la starea de lucruri şi gradul de implementare a acţiunilor planificate 

în Planul de Acţiuni pentru trimestrul III al anului 2012 

 

CpDOM – 6.2.2. p. 1; 6.2.3. p. 1, 3; MJ – 6.3.1. p. 1; 6.3.2. p. 3; 6.3.4. p. 4-6; 6.4.1. p. 2; 

6.5.2. p. 2; 6.5.5 p. 1; INJ – 6.5.3. p. 2; etc. 

 

16.40 – 16.50 Informație cu privire la parteneriatul IRP-MJ-UNICEF în dezvoltarea justiției pentru 

copii 

 

Victor Zaharia 

16.50 – 17.00 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; Olga Vacarciuc, Consilier al Avocatului 

parlamentar; Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova; Nadejda Vieru, Procuror, Procuratura 

Generală; Ecaterina Popa, Șef Secție formare continuă, Direcția instruire și cercetare, INJ; Mihai 

Lupu, avocat, membru CNAJGS; Olga Demian, Centrul de Guvernare Electronică; Rodica 

Moraru-Chilimar, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Luca Crîșmari, Șef Direcția 

Urmărire Penală, CCCEC, 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, Ann Yvonne Hooen și 

Nadia Burciu, reprezentanți NORLAM. 

 

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

aprobarea agendei.  

 

1. Prezentarea, examinarea şi aprobarea proiectului Raportului Grupului pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

privind gradul de implementare de către instituţiile responsabile a acţiunilor planificate în 

Planul de acţiuni pentru trim. IV al anului 2011 – sem. I al anului 2012  

 



 

Victor Zaharia: Acord cuvîntul Lilianei ca să ne prezinte succint Raportul sectorial intermediar. 

Rugămintea mea și probabil a tuturor celorlalți este să faceți o prezentare generală pentru ca 

ulterior să mergem pe fiecare acțiune în parte, pentru a nu scăpa din vedere vreo una. Dacă 

cineva are careva obiecții, vă rog, să le expuneți. La fel, rog să țineți cont că noi deja am discutat 

o mare parte din acțiunile care sînt incluse în Raport, deoarece acesta este elaborat pe baza 

informațiilor prezentate deja în ședințe. Probabil, în unele cazuri, este nevoie de suplinit cu 

informație adițională, deoarece pe parcurs s-a avansat în implementarea anumitor acțiuni. Prin 

urmare, propun să începem examinarea Raportului.     

 

Acțiunea 6.2.1. punctul 1 – Efectuarea unui studiu privind optimizarea activității Centrului 

pentru Drepturile Omului și a mecanismului național de prevenire a torturii – MJ.  

 

- Aveți obiecții la faptul că acțiunea se consideră realizată? Anterior am discutat că au fost 

efectuate cîteva studii întru realizarea acțiunii date și am considerat că măsurile întreprinse sînt 

suficiente pentru a spune că această acțiune este realizată. Deci, acțiunea este realizată și obiecții 

nu sînt.  

 

În continuare, voi face o pauză după fiecare acțiune și dacă nu intervine nimeni, vom considera 

că obiecții nu sînt. Dacă, eventual, cineva intervine mai tîrziu – nu e nici o problemă, discutăm. 

 

Acțiunea 6.3.1. punctul 5 – Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei de avocaţi specializaţi 

în asistenţă juridică garantată de stat în cauzele care implică copii – CNAJGS.  

 

- Acțiunea este indicată ca fiind realizată. A fost aprobată o hotărîre a CNAJGS cu privire la 

actualizarea listei de avocați specializați în asistență juridică garantată de stat în cauzele care 

implică copii; este o acțiune continuă. Practic, toate listele de avocați specializați, către 30 iunie 

și 30 decembrie, trebuie să fie actualizate. În cazul de față, a fost făcută o listă specială. Lista 

este plasată pe site și e adusă la cunoștința tuturor. 

 

Acțiunea 6.3.1. punctul 6 – Elaborarea ghidurilor metodologice pentru avocaţii specializaţi în 

asistenţă juridică garantată de stat în cauzele care implică copiii – CNAJGS.  

 

- Efectiv, acțiunea nu este realizată – ghidurile nu au fost elaborate, dar este o acțiune continuă 

care trebuie să fie efectuată pe parcursul întregii perioade de implementare a Strategiei, 2012-

2016. Astfel, trebuie să decidem cum dăm calificativul pentru această măsură.    

 

Liliana Talpă: Dacă, potrivit planului de acțiuni termenul limită nu este expirat, putem 

considera că acțiunea este parțial realizată, iar atunci cînd, de exemplu, acțiunea trebuia să fie 

realizată pînă în iunie 2012 și la momentul raportării, pînă în iulie 2012, nu s-au întreprins 

măsurile necesare – acțiunea se consideră nerealizată. La fel, pentru acțiunile a căror termen de 

realizare încă nu a expirat, se poate de indicat “nerealizate pentru perioada de raportare; termenul 

nu a expirat”. Dar, oricum, decide grupul de lucru ce calificativ să dea pentru fiecare acțiune.   

 

Victor Zaharia: Ar fi bine să fie la fel pentru toate grupurile de lucru, deoarece aceleași discuții 

au avut loc și în cadrul celorlalți Piloni. Haideți să vedem cum procedăm. 

 

Claude Cahn (propunere): Consider că pentru asemenea acțiuni trebuie de indicat că termenul 

nu a expirat, adică acțiunea nu a ajuns la termen. 

 

Victor Zaharia: Deci, acceptăm să indicăm că acțiunea este nerealizată pentru perioada de 

raportare, cu mențiunea că termenul prevăzut pentru realizare nu a expirat și acțiunea este 



 

continuă. Obiecții nu sînt. La compartimentul “mijloace financiare”, la această acțiune trebuie de 

indicat că resursele sînt prevăzute pentru anul 2013. 

 

Acțiunea 6.3.2. punctul 3 – Modificarea cadrului normativ în vederea acordării dreptului de 

asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor – MJ.  

 

Victor Zaharia: Știu cu precizie că acțiunea nu este realizată. Efectiv nu s-a făcut nimic, nu au 

fost inițiate careva modificări a cadrului normativ. Prin urmare, utilizăm sintagma precedentă și 

indicăm că acțiunea este nerealizată, menționînd că nu a expirat termenul. Trebuie să fim corecți 

și să creăm o impresie clară a celor ce se întîmplă de facto. Obiecții nu sînt.    

 

Acțiunea 6.3.3. punctul 3 – Asigurarea recrutării consilierilor de probațiune juvenilă cu studii în 

domeniul psihologiei și asistenței sociale – MJ.  

 

- Acțiunea este indicată ca fiind realizată parțial.  

 

Vladimir Popa: În perioada raportată, în scopul recrutării consilierilor în domeniul probaţiunii 

juvenile, Oficiul central de probaţiune a organizat şi desfăşurat un concurs în prima decadă a 

lunii aprilie curent. Urmare a concursului, au fost angajate 3 persoane. 

 

Victor Zaharia: La acest subiect s-a mai discutat anterior. Deci, obiecții referitoare la 

calificativul acțiunii nu sînt. 

 

Acțiunea 6.3.4. punctul 1 – Analiza şi modificarea cadrului normativ care reglementează 

sancţiunile disciplinare aplicate copiilor aflaţi în detenţie, măsurile de stimulare a acestor copii 

şi depunerea plîngerilor de către aceştia – MJ.  

 

- Acțiunea este indicată ca fiind realizată parțial. 

 

Cristina Melnic: A fost efectuată analiza cadrului normativ și ulterior au fost realizate cîteva 

studii ce țin de acțiunea dată. Considerăm oportun ca recomandările acestor studii să fie 

examinate pentru a elabora modificările în cadrul legislativ. 

 

Victor Zaharia: Deci, obiecții nu sînt.   

 

Acțiunea 6.4.1. punctul 1 – Efectuarea unui studiu al legislației și al practicii aplicării măsurilor 

preventive și a altor măsuri procesuale de constrîngere, cu accent pe arestul preventiv, arestul 

la domiciliu și eliberarea pe cauțiune – Procuratura Generală.  

 

- Acțiunea este indicată ca fiind nerealizată. Termenul limită este iunie 2012. 

 

Nadejda Vieru: Procuratura Generală este responsabilă de realizarea acestei acțiuni. În cadrul 

Procuraturii a fost format un grup de lucru și membrii acestuia lucrează la moment asupra 

analizei practicii aplicării măsurilor preventive și a altor măsuri procesuale. Există și un Ordin al 

Procurorului General din iulie 2012 cu privire la crearea grupului de lucru. Noi am solicitat 

extinderea termenului de realizare, astfel potrivit Ordinului PG, termenul de raportare este 

octombrie 2012. Prin urmare, sîntem de acord cu constatarea calificativului pentru această 

acțiune.   

 

Victor Zaharia: Obiecții nu sînt.   

 



 

Acțiunea 6.4.2. punctul 2 – Instalarea echipamentelor de supraveghere video în toate locurile de 

detenţie – MAI. 

 

- Acțiunea este indicată ca fiind realizată parțial. Executor este MAI. Termenul de realizare este 

pînă la sfîrșitul anului 2013. Măsurile întreprinse pentru implementarea acțiunii date au fost 

discutate pe parcurs în cadrul ședințelor grupului de lucru, astfel obiecții referitoare la constatare 

nu sînt.  

 

Acțiunea 6.4.3. punctul 1 – Analiza cadrului normativ privind funcționarea instituțiilor 

responsabile de privarea de libertate în partea ce ține de prevenirea și combaterea torturii și a 

relelor tratamente; după caz, elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ – 

CpDOM.  

 

Olga Vacarciuc: A fost creat un grup de lucru pentru realizarea acestei acțiuni. În componența 

acestui grup au fost incluși reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile de implementarea 

acestei acțiuni, potrivit Planului de acțiuni. La 20 iulie a avut loc prima ședința a grupului de 

lucru. CpDOM are și un plan de implementare a acestei măsuri. Acțiunea este realizată parțial. 

 

Victor Zaharia: Deci, realizat parțial este calificativul adecvat.  

 

Acțiunea 6.4.3. punctul 2 – Crearea unor mecanisme disciplinare interne, independente de 

examinare a plîngerilor privind actele de tortură și alte rele tratamente – Procuratura Generală. 

 

Nadejda Vieru: Această acțiune ține de Procuratura Generală. Termenul limită este decembrie 

2012. Se va face un studiu, iar apoi vor fi modificate actele legislative, vor fi elaborate 

regulamente. Și în cazul acestei acțiuni există Ordinul Procurorului General din iulie 2012 

potrivit căruia a fost format grupul de lucru. Noi am făcut o solicitare instituțiilor de resort 

privind modificarea actelor normative interne în ceea ce privește modul de examinare a 

plîngerilor privind actele de tortură și am rugat să fie expediată informația procuraturii. Deci, se 

lucrează și acțiunea e în curs de realizare. 

 

Victor Zaharia: Astfel, acceptam această acțiune ca fiind realizată parțial. 

 

Acțiunea 6.4.3. punctul 3 – Elaborarea sau modificarea cadrului normativ în vederea instituirii 

obligaţiei de a raporta procurorului toate cazurile de pretinse acte de tortură sau alte rele 

tratamente de către lucrătorul instituţiei ce asigură detenţia persoanelor – MJ.  

 

Cristina Melnic: Cadrul normativ nu necesită a fi modificat, deoarece există reglementări în 

CPP, Cod de executare ce țin de procedura de examinare medicală obligatorie și obligativitatea 

medicului de a sesiza procurorul în cazul cînd se constată că persoana condamnată a fost supusă 

torturii.   

 

Victor Zaharia: Dar dacă citim mai bine sintagma „de către lucrătorul instituţiei ce asigură 

detenţia persoanelor”... În privința instituțiilor penitenciare – situația este clară, dar mai avem și 

alte instituții care asigură detenția persoanelor și situația nu e atît de clară.  

 

Ion Guzun: Poate solicităm de la Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei de a interveni în modificarea cadrului lor normativ? 

 

Victor Zaharia: Sînt de acord cu ceea ce spune Dl Guzun, dar noi vorbim de aprobarea 

Raportului și în Raport la această acțiune scrie realizat. Noi constatăm că acțiunea este parțial 



 

realizată și trebuie de indicat că, cadrul normativ necesită a fi modificat în partea ce ține de alte 

instituții.  

 

Ion Guzun: Noi ne expunem asupra acțiunilor din Raport dacă au fost realizate sau nu, dar poate 

totuși solicităm suplimentar Ministerelor mai sus menționate de a interveni cu modificări 

relevante ce țin de această acțiune. 

 

Victor Zaharia: Prin urmare, solicităm ca Ministerul Justiției să inițieze revizuirea 

cadrului normativ și acest fapt îl vom consemna în Raport. Executorii acestei acțiuni sînt 

Ministerul Justiției și CCCEC, astfel Ministerului îi revine sarcina de a realiza această 

acțiune. Deci, la moment acțiunea este realizată parțial.  
 

Acțiunea 6.4.3. punctul 4 – Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

subordonării directe a procurorilor antitortură Procuraturii Generale – MJ.  

 

- Acțiunea este indicată ca fiind realizată parțial. 

 

Ion Guzun: Cu titlu informativ, vreau să spun că în septembrie în cadrul proiectului Atlasul 

Torturii va avea loc un seminar împreună cu procurorii din secția combaterea torturii, unde se va 

examina anume chestiunea ce ține de eventuala modificare a poziției procurorilor antitortură.  

 

Victor Zaharia: Noi am mai discutat anterior despre subiectul acestei acțiuni. Noi putem 

considera că acțiunea este realizată parțial, dar nu avem aici nici o informație, prin urmare 

Liliana va verifica cu PG și MJ această acțiune pentru a-i putea da un calificativ corespunzător.  

 

Acțiunea 6.4.4. punctul 1 – Elaborarea conceptului sistemului de evidenţă a cazurilor de 

reţinere, arest şi detenţie; după caz, elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ – 

MAI. 

 

- Acțiunea este realizată parțial, iar informația furnizată este cam vagă. Reprezentantul MAI 

lipsește. Propun să discutăm această acțiune la sfîrșit. 

 

Acțiunea 6.4.5. punctul 1 – Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ pentru 

asigurarea independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de detenţie, prin 

transferul lor în subordinea Ministerului Sănătăţii, pentru a conferi valoare probatorie 

examenului medical independent în cazurile de pretinse acte de tortură, pentru eliminarea 

contradicţiilor în ceea ce priveşte calificarea acţiunilor drept acte de tortură şi pentru 

înăsprirea pedepselor pentru actele de tortură în corelare cu gravitatea acestora – MJ.  

 

- Avem acțiunea realizată parțial. Dacă vă aduceți aminte, la ședința anterioară a fost prezentat 

un studiu ce ține de serviciile medicale din penitenciare. Pentru a modifica cadrul normativ în 

acest domeniu e nevoie de mai mult timp, dar se vede că se lucrează pentru aceasta. Astfel, avem 

suficientă informație pentru a considera că acțiunea este realizată parțial. Dacă nu sînt obiecții, 

trecem la următoarea acțiune. 

 

Acțiunea 6.4.5. punctul 2 – Elaborarea proiectului de lege privind instituirea controlului 

medical obligatoriu al persoanelor private de libertate la fiecare primire în/eliberare din 

locurile de detenţie – MJ.  

 

Liliana Talpă: Cu referire la această acțiune, chiar astăzi am expediat tuturor membrilor 

grupului nostru de lucru proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative și nota 

informativă la acest proiect. Prin urmare, proiectul de lege a fost elaborat şi acesta propune 



 

modificări în Codul de executare în vederea instituirii controlului medical obligatoriu al 

persoanelor private de libertate la fiecare primire în/eliberare din locurile de detenţie. În prezent, 

proiectul de lege (în partea ce ține de examinarea medicală) a fost deja aprobat de către Guvern 

în ședinta din 29 august 2012. 

 

Victor Zaharia: Propunerea mea este să includem atunci în Raport informația actualizată să dăm 

acestei acțiuni calificativul – realizat. Obiecții nu-s. 

 

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 – MJ.  

 

Victor Zaharia: Această acțiune o putem considera realizată pe deplin. Proiectul de lege (în 

partea ce ține de excluderea contradicțiilor din CP) a fost deja aprobat de către Guvern în ședința 

din 29 august 2012. 

 

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

torturii şi altor rele tratamente – MJ.  

 

Liliana Talpă: Referitor la această acțiune, Alexandru Cocîrța, Manager de proiect PNUD, s-a 

referit la faptul că proiectul “Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură” nu a 

desfășurat activități care s-ar include la acest punct. Textul inclus la secțiunea “Măsuri 

intreprinse” necesită a fi exclus, deoarece nu corespunde realității și ar induce în eroare 

persoanele care vor consulta acest Raport. 

 

Victor Zaharia: Sigur că nimeni nu are dubii că proiectul s-a desfășurat, însă acțiunea spune 

clar „elaborarea cadrului normativ necesar pentru reabilitare”. Atunci, sugestia mea este să 

indicăm acțiunea ca fiind nerealizată, cu mențiunea că nu a expirat termenul. 

 

 Cristina Melnic: Sîntem de acord. 

 

Acțiunea 6.4.6. punctul 2 – Dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii şi altor 

rele tratamente – MJ. 

 

Liliana Talpă: Aici avem același comentariu făcut de Dl Cocîrța. 

 

Victor Zaharia: Atunci, e același calificativ ca și la acțiunea precedentă. Obiecții nu sînt. 

 

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 – 

MJ.  

 

Liliana Talpă: Pentru această acțiune este indicat nerealizată, deoarece a expirat termenul în 

iunie 2012.  

 

Cristina Melnic: Ministerul Justiţiei a elaborat în executarea acestei acțiuni două proiecte de 

acte normative: Proiectul HG cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei și 

Proiectul HG cu privire la optimizarea structurii şi activităţii Ministerului Justiţiei şi instituţiilor 

din subordine. Ambele proiecte au fost expediate Secretariatului. Termenul intrării în vigoare a 

proiectelor este ianuarie 2013. Practic toate etapele au fost realizate și acum urmează ca 

proiectele să fie remise spre examinare Guvernului. 

 



 

Victor Zaharia: Propunerea mea este să scriem realizat parțial pentru această acțiune, cu 

mențiunea că termenul a fost depășit, deoarece au fost întreprinse măsuri de realizare. 

 

Au urmat discuții și dezbateri referitoare la calificativul acțiunii. Unii membri consideră că 

acțiunea este nerealizată, iar alții – realizată parțial. Atunci, Victor Zaharia a propus membrilor 

grupului de lucru să voteze pentru a putea aprecia corect nivelul de implementare a acțiunii. În 

final, 5 membri cu drept de vot au votat pentru ca acțiunea să fie indicată ca nerealizată, iar 8 

membri cu drept de vot au votat pentru ca acțiunii să-i fie atribuit calificativul “realizată parțial”. 

Prin urmare, acțiunea 6.5.2. punctul 1 va fi indicată ca realizată parțial.  

 

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 – MJ.  

 

- Acțiunea este indicată ca fiind realizată parțial. 

 

Vladimir Popa: Da, pentru realizarea acțiunii date s-au întreprins măsuri, se lucrează. În 

perioada de raportare au fost elaborate şi expediate la DIP proiecte pentru modificarea şi 

completarea Codului de Executare, Codului Penal, Codului Contravenţional şi Legii cu privire la 

probaţiune. 

 

Victor Zaharia: Deci, obiecții nu sînt.  

 

- Acum să revenim la acțiunea pe care am lăsat-o la urmă, și anume Acțiunea 6.4.4. punctul 1. 

Termenul limită pentru implementarea acestei acțiuni este decembrie 2012. Nu prea există 

informație clară, lipsesc documentele probatoare, cum ar fi, ordinul prin care s-a creat grupul de 

lucru în scopul creării unui sistem de evidență electronică a persoanelor reținute, arestate și 

condamnate. Stimați colegi, propunem ca Secretariatul să verifice măsurile întreprinse de MAI 

pentru această acțiune, daca s-a creat sau nu vreun grup de lucru pentru a putea ulterior stabili 

dacă acțiunea este realizată, parțial realizată sau nerealizată. Sînteți de acord? 

 

Toți membrii au acceptat propunerea Președintelui Grupului de lucru. 

 

Victor Zaharia: Deci, putem spune în final că Raportul de monitorizare sectorial intermediar al 

Grupului nostru de lucru este aprobat. Acum să trecem la următorul punct din agendă.  

 

2. Prezentarea, examinarea și aprobarea Planului de activitate a Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Liliana Talpă: Majoritatea Grupurilor de lucru au aprobat deja planurile de activitate. De aceea, 

azi trebuie sa-l definitivăm și noi pe al nostru, astfel vom merge pe fiecare acțiune în parte. 

Planul îl aveți fiecare în față și acolo unde este necesar, vom indica subacțiunile care urmează a 

fi întreprinse și vom bifa perioada în care aceste subacțiuni vor fi realizate. Acțiunile care deja au 

fost realizate vor fi excluse din Plan. 

 

În urma discuțiilor și examinării acțiunilor din Planul de activitate, Grupul de lucru a aprobat de 

principiu Planul de activitate a Grupului de lucru responsabil de Pilonul VI cu mențiunile expuse 

în cadrul ședinței.   

  

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

de Acţiuni  

 



 

Cu referire la punctul 3 din agendă, Grupul de lucru a decis ca acțiunile care urmau a fi raportate 

azi să fie incluse în agenda următoarei ședințe. Important pentru ședința de azi a fost examinarea 

și aprobarea Raportului de monitorizare sectorial intermediar.   

 
4. Informație cu privire la parteneriatul IRP-MJ-UNICEF în dezvoltarea justiției pentru copii 

 

În cadrul ședinței din 11 septembrie 2012 a Grupului sectorial pentru Pilonul VI, Victor Zaharia 

a făcut o prezentare cu privire la proiectul „Better protection and support of the children by the 

justice system. Diversion in children cases”. Dl Zaharia a informat membrii Grupului de lucru 

că implementarea proiectului presupune 4 direcții de activitate:  

 

I. Identificarea cazurilor de comitere a faptelor prejudiciabile de către copiii sub vârsta 

tragerii la răspundere penală sau a celor în conflict cu legea, şi protecţia drepturilor 

acestor copii  

 

În acest sens vor fi elaborate instrumente şi recomandări metodologice (Ghid) pentru 

identificarea cazurilor copiilor cu un comportament delincvent şi care sunt sub vârsta răspunderii 

penale, sau deja  în conflict cu legea. Pentru elaborare instrumentelor necesare vor fi angajaţi 

experţi. Ghidul privind identificarea cazurilor şi protecţia copiilor sub vîrsta răspunderii penale 

sau a celor în conflict cu legea va fi editat în 200 exemplare şi diseminat în cadrul activităţlor de 

instruire următoarelor categorii de specialişti: 

o Asistenţi sociali, comunitari; 

o Medici de familie; 

o Consilieri de probaţiune; 

o Inspectori pe minori (poliţie); 

o Procurori; 

o Judecători; 

o Psihologi; 

o Reprezentanţi ai Administraţiei Publice Locale  

o Reprezentanţi ai ONG-urilor  

 

Va fi organizat un training de formare profesională privind identificarea cauzelor şi protecţia 

copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi celor în conflict cu legea, adresat următoarelor categorii 

de specialişlti:  

o Asistenţi sociali  

o Reprezentanţilor instituţiilor de drept la nivel local 

o Reprezentanţi ai Administraţiei Publice Locale  

o Reprezentanţi ai ONG-urilor  

 

II. Dezvoltarea mecanismului de referire şi pilotarea acestuia în 5 regiuni pilot, acesta 

implică: 

 

Stabilirea sau consolidarea grupurilor locale deja existente, încadrul lucrărilor GL, implicarea 

tuturor părților/factorilor de decizie care au tangenţă cu indentificarea, investigarea, asistarea sau 

monitorizarea cauzelor copiilor sub vărsta răspunderii penale sau în conflict cu legea, inclusiv 

reprezentanți ai organelor de drept, servicii sociale, educație, sănătate şi alte administrația 

publică locală și organizațiile neguvernamentale din fiecare regiune teritorială de pilotată. În 

acest sens 50 de reprezentanți ai organelor de drept, serviciile sociale, administrația publică 

locală și organizațiile neguvernamentale vor contribui la aplicarea mecanismului de referire a 

copiilor sub răspundere penală, în conflict cu legea. 

 



 

Acordarea sprijinului metodologic pentru organizațiile comunitare în adaptarea serviciilor lor la 

nevoile copilului din Bălți, Ungheni, Orhei, Leova și Căuşeni.  

 

Susţinerea mediatorilor pentru a furniza servicii de mediere (inclusiv accesare mecanismului 

medierii garantate de stat) pentru copiii aflați în conflict cu legea şi  copiilor victime. Minim 3 

Birouri de mediatori, specializate, create în sectoarele pilot din Leova, Orhei, Căuşeni 

(beneficiari: acuzaţi, victime) referiţi către serviciul de mediere. 

Identificarea sau dezvoltarea serviciilor comunitare destinate copiiilor şi părinții lor (cluburi de 

tineret, cercuri de creaţie), în colaborare cu actorii locali. 

  

Instruirea psihologilor şi reprezentanților serviciilor sociale privind procedurile de 

dejudiciarizare şi mecanismului de referire a cauzelor copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a 

celor în conflict cu legea.  

 

Instruirea Consilierilor de probaţiune privind procedurile de dejudiciarizare şi mecanismului de 

referire a cauzelor copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea. 

 

Instruirea avocaţilor privind procedurile de dejudiciarizare şi mecanismului de referire a cauzelor 

copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea. 

 

Furnizarea serviciilor integrate pentru copiii sub vărsta răspunderii penale sau în conflict cu 

legea (servicii de asistență psihologică, mediere, pregătirea pentru şedințele de judecată, servicii 

de reintegrare pentru copiii condamnați la alternative la detenţie).  

 

III. O mai bună coordonare la nivel local, privind concentrarea resurselor disponibile la 

nivel local care să răspundă nevoiilor copiilor sub răspunderea penală, în conflict cu 

legea. 

 

Efectuarea unui schimb de experiență între specialiştii din sectoarele de pilotare prin vizite 

reciproce, astfel în cît minim 30 de specialiști din sectoarele pilotate să cunoască experienţa altor 

regiuni în identificarea, referirea, sprijin şi protecție pentru copiii sub răspundere penală, în 

conflict cu legea.  

 

Efectuarea unei Vizite de studiu într-o țară cu experiență bună în protejarea și sprijinirea copiilor 

de către sistemul de justiție și serviciile conexe, astfel încît min. 8 specialişti din domeniul 

serviciilor sociale să fie familiarizaţi cu cele mai bune modele pentru protejarea şi sprijinirea 

copiilor în contact sau implicați în sistemul de justiţie penală.  

 

Monitorizarea procedurilor legale cu implicarea copiilor în conflict cu legea sau a celor în 

contact cu justiţia penală (victime și martori). Rezultatele obţinute vor genera formularea unor 

recomandări plauzibile privind situaţia aczuală a respectării drepturilor copilului în cadrul 

procedurilor legale. Raportul de monitorizare (200 exemplare) distribuit factorilor de decizie.  

 

Training privind formarea competenţelor de monitorizare a drepturilor copilului pentru min.18 

reprezentanţi a ONG-urilor locale şi concentrarea resurselor locale destinate nevoilor pentru 

reprezentanţi ai Comunității Centrelor de Justitie de la Bălți, Ungheni, Orhei, Leova și Centrul de 

Drept din Căuşeni.  

 

IV. Creşterea sprijinului comunității şi capacitatea instituţiilor de stat și non-stat pentru 

planificarea, executarea şi monitorizarea serviciile oferite, ca răspuns la nevoile 

copiilor sub răspunderea penală, în conflict cu legea.  

 



 

Dezvoltarea practicii/modelului  de accesare a mecanismului de referire, şi a procedurilor de 

dejudiciarizare cauzelor copiilor sub vîrsta răspunderii penală, în conflict cu legea în sectoarele 

pilotate. De asemenea formularea modificărilor legislative. Cele 300 exemplare ale raportului 

vor fi distribuite factorilor de decizie din domeniu.  

 

Defăşurarea unei Conferinţe Naţionale cu participarea a 60 reprezentanţi din sectoarele de 

interes: Justiţie, Servicii Sociale, Educaţie etc. privind lecţiile învăţate şi împărtăşirea practicii 

celor 5 sectoare pilot în care au fost experimentat mecanismul de referire şi procedurile de 

dejudiciarizare.  

 

O zi-training de formare pentru reprezentanții mass-mediei naționale şi locală asupra drepturilor 

copilului, probleme privind interesul superior al copilului, mecanismul de referire, şi procedura 

de dejudiciarizare  a copiilor sub vîrsta răspunderii penale şi a celor în conflict cu legea.  

 

Diseminarea informații asupra fenomenului violenței şi protecţiei drepturilor copilului în conflict 

sau în contact cu legea (acţiuni de promovare la radio, emisiuni TV, și articole în ziarele locale, 

pagina de web de actualizare). 

 

Prin urmare, membrii Grupului de lucru au luat act de informația prezentată de Victor Zaharia și 

toți au susținut inițiativa în domeniul dezvoltării justiției pentru copii, exprimând intenţia de 

susţinere şi colaborare. 

 

În continuare, s-a trecut la ultimul punct din agendă. 
 

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 incluse acțiunile care urmau a fi raportate în 

cadrul ședinței de azi. 

 

De asemenea, Ana Groza, Consultant UNICEF, a informat Grupul de lucru despre recomandările 

expertului Kirsten Anderson drept rezultat al evaluării proiectului Reforma Sistemului de Justiție 

Juvenilă în Moldova despre care intenționează să discute în cadrul următoarei ședințe. De aceea, 

prin intermediul Secretariatului vor fi expediate aceste recomandări membrilor Grupului de lucru 

pentru a discuta ulterior dacă aceste recomandări sînt oportune sau nu.    

 

În final, Victor Zaharia a solicitat membrilor Grupului de lucru să răspundă la mesajele 

Secretariatului pentru a facilita activitatea acestuia și a asigura o bună colaborare a 

Secretariatului cu membrii Grupului de lucru. 

 

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 09 octombrie 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. Raportul de monitorizare sectorial intermediar al Grupului de lucru responsabil de Pilonul VI 

al Strategiei; 



 

3. Planul de activitate al Grupului de lucru responsabil de Pilonul VI al Strategiei; 

4. 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 4. 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 Olga Vacarciuc  Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

7 Nadejda Vieru  Procuratura Generală 

8 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

9 Mihai Lupu Avocat, membru CNAJGS 

10 Rodica Moraru-Chilimar Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

11 Luca Crîșmari CCCEC 

12 Olga Demian Centrul de Guvernare Electronică 

13 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Membrii observatori  

14 Claude Cahn Națiunile Unite 

 Membrii invitați  

15 Nadia Burciu NORLAM 

16 Ann Yvonne Hooen NORLAM 

17 Ana Groza UNICEF 

 Secretariat  

18 Liliana Talpă Ministerul Justiției 

 Membrii cu drept de vot 

care au fost absenți  

de la ședință 

 

1 Dina Rotarciuc Curtea de Apel Chișinău, membru CSM 

2 Veaceslav Zaporojan MAI  

3 Doina Ioana Străisteanu Avocată  

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

 
 


