
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

Procesul-verbal 

al Şedinței Grupului de lucru din 09 octombrie 2012 

  

Programul ședinței: 

 
15.00 – 15.10 Informație cu privire la Raportul de monitorizare sectorial intermediar  

 

15.10 – 15.25 Prezentare cu privire la crearea unui penitenciar model pentru minori – 

Penitenciarul nr. 10 pentru minori din Goian 

 

Kim Ekhaugen, Șeful Misiunii NORLAM în Moldova 

15.25 – 15.45 

 
Reforma sistemului de justiție juvenilă din Moldova 

 

Ana Groza, Consultant UNICEF 

15.45 – 16.45 Prezentarea stării de lucruri şi a gradului 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.) 

 

16.45 – 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; 

Alexandru Jitari, Direcția juridică, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justiției; 

Vladimir Popa, Şef-adjunct, Oficiul Central de Probaţiune; Nadejda Vieru, Procuror, 

Procuratura Generală; Mihai Lupu, avocat, membru CNAJGS; Rodica Moraru-Chilimar, 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Ion Guzun, Centrul de Resurse Juridice din 

Moldova. La ședință au participat de asemenea Ana Groza, Consultant, UNICEF, Kim 

Ekhaugen și Dumitrița Bologan, reprezentanți NORLAM, și Serghei Prodan, Departamentul 

Instituţiilor Penitenciare, Ministerul Justiției. 

 

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

aprobarea agendei. Obiecții nu au fost. 

 

Victor Zaharia: Primul punct din agendă se referă la raportul de monitorizare sectorial 

intermediar. Raportor este secretariatul, Liliana, am să rog ca în 10 minute să punctați care 

este situația și dacă eventual apar întrebări, le adresăm. 

 

Liliana Talpă: Aveți toți în față raportul intermediar al grupului nostru în variantă finală care 

va fi plasat în curînd pe pagina web a Ministerului Justiției. La fel, aveți varianta finală a 

planului de activitate al grupului nostru. Ambele documente au fost expediate la adresele Dvs. 

electronice. În curînd, în luna octombrie, va avea loc ședința Grupului de coordonare (Pilonul 

VII) la care vor participa președinții grupurilor sectoriale și în cadrul căreia se vor prezenta și 

analiza cele șase rapoarte sectoriale intermediare pe fiecare pilon în parte, cu concluzii, 

recomandări, propuneri. Aș vrea să menționez, că raportul grupului nostru de lucru conține 20 

de acțiuni, 4 dintre care sunt realizate, 10 acțiuni sunt realizate parțial, și 6 acțiuni sunt 



nerealizate. Observațiile referitoare la raportul Pilonului VI constau în următoarele: au fost 

depistate lacune în determinarea persoanelor care sunt responsabile de realizarea unei sau alte 

acțiuni; instituțiile care sunt responsabile pentru realizarea unor acțiuni nu cooperează între 

ele; lipsește comunicarea și coordonarea implementării măsurilor din planul de acțiuni; lipsa 

resurselor financiare; instituțiile coordonatoare sau instituțiile responsabile pentru 

implementare nu parvin cu inițiative din partea lor pentru a realiza anumite acțiuni; acele 

acțiuni care au caracter continuu sunt planificate a fi realizate ceva mai târziu, deci, acum nu 

se prea grăbesc instituțiile să se implice în realizarea acestora; nu toate instituțiile responsabile 

pentru realizarea anumitor acțiuni dispun de acte departamentale care reglementează anumite 

domenii de activitate, etc.  

 

- Referitor la acțiunile cu termen expirat, s-a convenit ca totuși, până la finele anului, când se 

va elabora raportul anual general al fiecărui grup individual, să se realizeze aceste acțiuni. 

Până atunci avem timp, și atunci se va vedea ce pași anume vor fi întreprinși. De aceea, noi 

am specificat acțiunile care necesită o prelungire a termenului, dar în cadrul ministerului au 

decis că până la raportul anual, totuși, mai este timp de realizat aceste acțiuni și atunci se va 

lua o decizie ce facem. Cam asta, în linii generale, despre raportul nostru.  

 

- La fel, aș vrea să va anunț că la noi în grup au apărut unele schimbări. Dna Iana Cotoros din 

cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare a fost schimbată în funcție și nu va mai fi 

membru în grupul nostru de lucru. Reprezentantul acestei instituții va fi în continuare 

Alexandru Jitari care este specialist principal în Direcția juridică a DIP.  

 

Au urmat discuții referitoare la prezența membrilor în cadrul ședințelor grupului de lucru. 

Există membri cu drept de vot desemnați în grupul de lucru, dar care nu se prezintă deloc la 

ședințe.  

 

Victor Zaharia: Propun să fie făcut un tabel cu prezența și lipsa membrilor, pentru a putea 

întreprinde anumite măsuri întru asigurarea prezenței tuturor membrilor la ședințele grupului 

de lucru. De sigur, fiecare din noi are situații când nu poate să fie prezent la ședinţă, însă, 

avem situații când lumea nu vine în mod regulat, și atunci, dacă avem mai multe persoane 

absente, se blochează procedura decizională, ceea ce nu este bine. Este necesar să înțelegem 

că este vorba de acțiuni întreprinse în comun sau de eforturi comune, și nu de prezența 

obligatorie ca la școală. Dacă este cazul, vom discuta această întrebare la ședința Grupului de 

coordonare. 

 

Victor Zaharia: Dacă aveți alte întrebări sau sugestii referitoare la primul punct din agendă, 

adică la conținutul raportului și la procedura de raportare, vă rog să le adresați. Eu aș vrea doar 

să menționez că unele acțiuni care sunt indicate în raportul acesta intermediar, deja sunt mult 

mai departe, adică chiar s-a progresat în sensul acesta. În raportul anual general toate 

modificările vor fi reflectate în mod corespunzător. 

 

Sugestii și obiecții nu au fost. Prin urmare, s-a luat act de informația prezentată.  

 

Victor Zaharia: Să trecem la punctul doi din agendă ce se referă la crearea unui penitenciar 

model pentru minori în Goian. Vreau să menționez că NORLAM cu ceva timp în urmă a inițiat 

un proces destul de interactiv, să spunem așa, de cooptare a partenerilor pentru a asigura mai 

bune condiții de detenție a minorilor, mai bune în sens larg, inclusiv din perspectiva 

amplasării geografice a acestui penitenciar. Deci această acțiune se încadrează perfect în 

obiectivele strategiei particulare ale Pilonului VI, corespunzător, sunt invitați reprezentanții 

NORLAM să facă o prezentare referitoare la crearea acestui penitenciar model pentru minori, 

și evident o să avem posibilități să precizăm, dacă este cazul. Solicitarea mea este să 

contribuim fiecare, pentru că, într-adevăr, se încadrează perfect în obiectivele noastre comune.  

 



Kim Ekhaugen (translator - Dumitrița Bologan): Dl Kim, șeful Misiunii NORLAM, se află în 

Moldova de aproximativ 2 ani și are o experiență de 27 de ani în sectorul penitenciar din 

Norvegia. Anul trecut, DIP a venit cu o inițiativă, am participat și noi, și de fapt ideea este de 

a crea acest penitenciar în Chișinău până la sfârșitul lunii noiembrie în cadrul unui proiect 

pilot. În aprilie anul viitor, penitenciarul va fi cu aproximativ 85-90 de minori. Și acum, câteva 

despre ceea ce s-a făcut în această perioadă de la implementare. DIP în colaborare cu 

NORLAM au mai decis o serie de acțiuni menite în primul rând la educarea personalului. 

Daca personalul este bine pregătit, atunci el poate reacționa în diferite circumstanțe. Una din 

condiții este ca 40% din personalul angajat în penitenciar să fie femei, iar 60% - bărbați. O 

altă condiție a fost mărirea numărului de funcții sau de state de personal. Și în acest proiect am 

semnat o serie de acorduri de cooperare cu MJ, cu Universitatea de Sport, și sperăm și cu 

Universitatea de Stat. Dacă ne referim la certificarea, instruirea și pregătirea personalului, 

atunci fiecare angajat o să urmeze un curs de 3 luni, de fapt, procesul de instruire deja a 

început, cu o vizită de studiu. Am mers pentru a vedea cum funcționează penitenciarele din 

Moldova, după care doi șefi de sector din Oslo au venit aici și au făcut un curs de instruire de 

2 săptămâni cu conducerea penitenciarului. Mai mult decât atât, șefa penitenciarului este o 

doamnă, prima doamnă șef de penitenciar din Moldova. Modulul 2 este planificat pentru 

noiembrie-decembrie și modulul 3 pentru martie anul viitor. Principala provocare sau 

problemă cu care ne confruntăm este organizarea funcționării penitenciarului. O problemă este 

și securitatea statică. Majoritatea angajaților stau de pază și închid sau deschid uși, 

neimplicându-se în activități mult mai importante. Avem două blocuri, unul pentru detenție, 

altul pentru cei aflați în arest preventiv, sperăm mult ca pentru fiecare unitate să fie 8-10 

minori și 8-10 membri de personal. Astfel va fi posibilă o abordare dinamică, sau abordarea 

securității dinamice. De fapt, în Europa de Vest, accentul se pune pe educarea personalului, 

ceea ce intenționăm să facem și aici. Un personal bine pregătit poate reacționa destul de bine 

în condiții dificile, de aceea, am semnat aceste acorduri de colaborare cu Ministerul Educației 

și cu universități, pentru a fi ulterior implicați în activitățile de instruire. Trebuie să 

menționăm că probațiunea este destul de eficace în acest proiect, pentru că avem proiecte 

comune ce vizează probațiunea. De fapt, cea mai mare problemă la moment ține de finanțarea 

pentru reparația penitenciarului de la Goian. Am decis să implicăm mai multe instituții 

interesate. De exemplu, chiar angajații MJ au donat o zi de salariu pentru a ajuta la 

reconstrucția acestui penitenciar. Dar suntem siguri că DIP va reuși să găsească mijloacele 

necesare ca să ducă la bun sfârșit această sarcină. De fapt, pregătisem niște fotografii care 

arată situația la moment și cu o lună în urmă. O opțiune este să le dau Lilianei pentru a le 

transmite membrilor grupului de lucru, altă opțiune ar fi să mergem cu toții să vedeți cum 

arată penitenciarul. Un proces destul de complicat, pentru că inclusiv cei doar 60 de angajați ai 

penitenciarului care sunt la moment, împreună cu aproximativ 25 deținuți din alte penitenciare 

lucrează câte 12-14 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, la reconstrucția penitenciarului. Deci este 

nevoie de bani, este nevoie de forță de muncă, dar suntem optimiști și credem că se va reuși. 

Avem niște acorduri de colaborare cu penitenciarul din Oslo, care pun la dispoziție câțiva 

angajați care să vină aici și să instruiască personalul din NORLAM, pe de altă parte, este 

important că deja s-a elaborat curriculumul de educare a personalului, și se vor ține aici niște 

cursuri de trei luni cu specialiști din Norvegia. În final, vreau să menționez faptul că proiectul 

este prevăzut până la finele anului 2014, adică în această perioadă există posibilitatea de a 

încerca diferite posibilități, de a încerca diferite tipuri de activități, acțiuni, pentru ca în 2014 

să avem cheia cum ar trebui să funcționeze sistemul. Dacă aveți careva întrebări, sunt gata să 

răspund la ele. 

 

Victor Zaharia: Este important ca fiecare să contribuie cu ce poate, iar instituțiile 

responsabile să coopereze între ele pentru că au un scop comun. Noi, ceea ce putem face în 

cazul grupului, dacă apare riscul tratamentului nu cel mai bun, hai să spun așa, al copiilor, 

atunci noi, ca și grup de lucru, am putea să reacționăm. Pe de altă parte, putem solicita 

implicarea mai activă a comunității de donatori, pentru a asigura condiții adecvate nu doar în 

sens de condiții fizice și tratament, în conformitate cu standardele în domeniu. Probabil unii 



din donatori, așa cum am auzit la una din ședințe, erau rezervați față de acțiuni de gen 

construcție-reconstrucție. Totuși, la această etapă, când este vorba deja de suport pentru 

elaborarea unor produse model, probabil ar putea să fie mai activi. 

 

Kim Ekhaugen (translator - Dumitrița Bologan): De fapt, este vorba despre niște costuri. Da, 

costul total al acestui proiect este de 2 milioane de euro, și aici este vorba despre construcții, 

cât și crearea tuturor condițiilor decente de viață pentru minori, inclusiv apă curată, cantină și 

așa mai departe. Știu că această sumă este practic imposibil de alocat odată, la moment lucrăm 

cu donatori diferiți, pentru asigurarea cu apă potabilă și de calitate, cu cantină, aparate 

medicale, etc. Deci, sperăm să fie asigurate condițiile minime de detenție pentru minori cât 

mai repede posibil. 

 

Victor Zaharia: Propun, atunci să solicităm intensificarea atenției sau eforturilor, în măsura 

posibilităților, a comunității de donatori pentru a susține această inițiativă. Asta ar fi un aspect, 

și al doilea aspect, deschiderea penitenciarului doar în situația în care sunt asigurate toate 

condițiile și cerințele pentru funcționarea acestuia. Prin urmare, mulțumim reprezentanților 

NORLAM pentru prezentare.  

 

În continuare, Victor Zaharia a oferit cuvîntul Anei Groza pentru a face o prezentare privind 

„Reforma sistemului de justiție juvenilă din Moldova”.   

 

Ana Groza: Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să includem în agendă această întrebare. 

Reforma sistemului de justiție juvenilă a fost un proiect care s-a derulat timp de 4 ani (2008-

2011), partea implementatoare fiind UNICEF. Drept rezultat, pentru a evalua finalitățile 

acestui proces, a fost invitat un expert internațional care a formulat careva recomandări. Din 

partea UNICEF, rog ca membrii grupului să se expună asupra recomandărilor formulate de 

către acest expert. Anterior Liliana v-a expediat prin e-mail atât raportul de evaluare finală al 

reformei juvenile, cât și această, să spun așa, reacție la aceste recomandări; pentru a nu vă răpi 

din timp, eu o să vă rog să vedeți fiecare recomandare și să-mi spuneți: sunteți de acord cu ea, 

sau nu sunteți, și măsurile ce urmează să fie implementate.  

 

Au urmat discuții cu privire la recomandările expertului internațional. În final, Ana Groza a 

mulțumit membrilor grupului de lucru pentru cooperare. 

 

În continuare s-a trecut la următorul punct din agendă. 

 

Victor Zaharia: Dna Vacarciuc și Dna Popa nu sînt prezente la ședință, prin urmare acțiunile 

care se referă la CpDOM și INJ se transferă pentru ședința următoare. Astfel, să trecem acum 

la acțiunile ce se referă la Ministerul Justiției.  

 

Acțiunea 6.3.1. punctul 1 – Perfecționarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea 

persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiției – MJ  
 

Cristina Melnic: Perfecționarea specializării urmează a fi finalizată în comun de către MJ și 

ceilalți coexecutori și coordonatori. Deja am preluat o solicitare către ceilalți privind viziunea 

lor asupra acestui aspect. Astfel, avînd rolul de coordonator și executor primar al acțiunii 

indicate, prin scrisoarea nr. 03/8159 din 8 octombrie 2012 Ministerul Justiției a solicitat opinia 

următorilor coexecutori: Ministerul Educației, Consiliul de Mediere, Procuratura Generală, 

Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. 

Acestora din urmă fiindu-le solicitat aportul pentru revizuirea sau eventual crearea unui nou 

cadru normativ, ce ar asigura specializarea actorilor în contact cu minorii. 

 



Termenul de realizare este trimestrul 3 și 4 al anului în curs, precum și primele 2 trimestre ale 

anului 2013. Primul pas este făcut, urmează să vedem aportul celorlalte autorități. 

 

Victor Zaharia: Deci, avem o informație preliminară vis-a-vis de această acțiune. Se ia act de 

informația prezentată și, dacă nu aveți alte comentarii la acest subiect, atunci să trecem la 

punctul 6.3.2, punctul 3.  

 

Obiecții sau comentarii nu au fost. 

 

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

asistenţă juridică garantată de stat copiilor victime ale infracţiunilor – MJ 

 

Cristina Melnic: Reieșind din rolul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată 

de Stat stabilt prin Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 de a realiza politica în domeniul asistenţei 

juridice garantate de stat, prin scrisoarea nr. 03/7724 din 20 septembrie 2012 a fost solicitat 

Consiliului prezentarea propunerilor relevante pentru executarea acțiunii. Menționăm că pînă 

la această dată răspunsul Consiliului nu a parvenit, dar urmează să ne întrunim într-o ședință 

pentru a discuta despre această acțiune. Termenul este pe parcursul anului 2012, până la finele 

acestui an. 

 

Victor Zaharia: Noi aici o să avem o mică problemă: va trebui de calculat datele statistice, 

adică să calculăm care este numărul de potențiali beneficiari. E ușor de modificat legea, dar 

trebuie să vedem care este impactul financiar asupra sistemului de asistență garantată. În 

strategie scrie „5 oficii de avocați publici, scrie specializare”, și multe altele, dar resursele sunt 

tot aceleași care au fost demult; dar poate anul acesta mai multe. Și atunci va trebui să 

justificăm și partea respectivă. Nu pentru că n-ar trebui, dar din faptul ca să mergem foarte 

prudent. Aceasta e opțiunea, adică MJ se va întruni cu Consiliul și vor discuta aceste aspecte. 

Dacă la 6.3.2 punctul 3 există altceva... dacă nu, atunci să trecem la 6.3.4 punctele 4-6.  

 

Acțiunea 6.3.4. punctul 4 – Optimizarea personalului educativ, inclusiv a celui de psihologi, 

din instituțiile penitenciare în a căror custodie se află copii – MJ    

 

Alexandru Jitari: Referitor la punctul 4, noi am spus deja despre crearea celor 6 funcții noi 

de psihologi în instituție; cea mai mare realizare va fi suplinirea funcțiilor la momentul actual. 

Totuși, din aprilie urmează să fie recrutate persoanele în aceste funcții. 

 

Victor Zaharia: Atunci când o să fie prezentat raportul, va trebui să prezentați toate detaliile, 

pentru a cunoaște cât de bine se implementează acțiunea dată. Vedeți că noi avem misiunea nu 

doar de a audia rapoartele instituțiilor, vorbim și despre facilitarea sau uneori să spunem, 

reamintirea, vis-a-vis de o acțiune sau alta ca proces. 

 

Acțiunea 6.3.4. punctul 5 – Elaborarea unor programe de pregătire a copiilor pentru 

eliberarea din detenție – MJ   

 

Alexandru Jitari: A fost elaborat și se implementează la moment în penitenciarele unde se 

dețin minorii Programul cu privire la pregătirea către eliberare a condamnaților minori, E 

vorba de un program de pregătire care cuprinde zece ședințe de training. Programul este 

realizat de către psihologii și asistenții sociali din penitenciare, sau specialiști invitați din afara 

penitenciarului (moderatori). De program pot beneficia toți deținuții minori, iar orele se petrec 

în grupuri de la 8 până la 10 persoane cu durata orelor de 60-90 minute, o dată în săptămână. 

Pe parcursul semestrului I al anului 2012, la Programul cu privire la pregătirea către eliberare 

a condamnaților minori, au participat 33 condamnați minori. Totodată, în contextul realizării 

punctului dat, pe perioada stabilită (2012-2013), DIP își propune elaborarea și implementarea 

altor programe de pregătire pentru eliberarea minorilor.   



 

Victor Zaharia: Din conținutul a ce spuneți dvs. rezultă că, mai degrabă, noi avem programe 

pe perioada de bază a detenției. Discuția mai veche a fost cu pregătirea pentru eliberare și 

reintegrare, ar trebui să fie o continuitate și o coordonare între ceea ce există în sistemul 

penitenciar și ceea ce se întâmplă la probațiune. O altă idee care am discutat-o înainte ar fi ca 

în perioada de bază a detenției să se acorde, să se ofere acele abilități sau capacități, inclusiv 

de reducere  a violenței, iar în ultimele 3-6 luni de detenție să se încerce deja a intensifica 

conexiunea cu instituțiile de la libertate, cu probațiunea, și ceea ce nu s-a reușit în perioada de 

detenție să fie făcut cât de urgent în ultimele luni de detenție.  

 

Alexandru Jitari: Aici avem alt punct, punctul 6 al acțiunii date: elaborarea și 

implementarea unor programe de învățământ general și vocațional pentru copiii aflați în 

detenție (MJ). Începând cu luna septembrie 2012 în penitenciarele nr. 2, 5, 7, 11, 13 și 17 au 

fost create toate condițiile pentru începutul noului an de studiu. Setul de programe de formare 

generală a minorilor se elaborează în exclusivitate de către Ministerul Educației. Referitor la 

elaborarea unor programe de orientare vocațională pentru deținuții minori, au fost elaborate 

pentru minori și se află în curs de implementare 8 proiecte/concepte educaționale în acest 

sens. În ansamblu, s-a reușit de a implica aproximativ toți deținuții în activități ocupaționale. 

Frecvența la activități este 2 ori săptămânal. În penitenciarele nr. 2, 5, 7, 11, 13 și 17 se 

implementează cu caracter continuu Programul de orientare vocațională pentru deținuții 

minori.    

 

Victor Zaharia: Se ia act de informația prezentată și, atunci, să trecem la punctul 6.4.1, 

punctul 2.  

 

Obiecții sau comentarii nu au fost. 

 

Acțiunea 6.4.1. punctul 2 – Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului legislativ în 

vederea respectării garanţiilor procesuale în cazul aplicării măsurilor preventive și a altor 

măsuri procesuale de constrîngere – MJ  

 

Cristina Melnic: Cunoaștem că la 5 aprilie 2012, Parlamentul a adoptat Legea pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV 

din 14 martie 2003, care la data de 28 octombrie va intra în vigoare. 

Prin Legea indicată au fost operate o serie de amendamente ce vizează sporirea garanțiilor 

la aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere. 

1. dacă persoana nu are loc de trai permanent nu va constitui temei pentru reţinerea 

persoanei bănuite de săvîrşirea infracţiunii; 

2. reţinerea persoanei pentru stabilirea identităţii ei, nu va putea depăşi 6 ore; 

3. arestarea preventivă şi măsurile alternative arestării se vor aplica numai persoanei care 

este bănuită, învinuită de săvîrşirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional 

de grave (nefiind legată ca în prezent de durata pedepsei privative de libertate de min. 2 ani)   

4. au fost dezvoltate prevederile privind aplicarea măsurilor preventive. Astfel, referitor la 

aplicarea măsurii preventive procurorul care conduce sau efectuează urmărirea penală emite, 

din oficiu sau la demersul organului de urmărire penală, o ordonanţă motivată. În ordonanţa 

procurorului se indică fapta care face obiectul bănuirii, învinuirii, prevederile legale în care 

aceasta se încadrează şi pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvîrşită, necesitatea aplicării 

măsurii preventive, precum şi faptul dacă bănuitului, învinuitului, inculpatului i s-au explicat 

consecinţele încălcării măsurii preventive. Instanţa de judecată emite o încheiere motivată, în 

care se indică: infracţiunea de care este învinuită, inculpată persoana; temeiul alegerii măsurii 

preventive respective, cu menţionarea datelor concrete care au determinat luarea acestei 

măsuri; necesitatea aplicării măsurii preventive, precum şi faptul dacă învinuitului, 

inculpatului i s-au explicat consecinţele încălcării măsurii preventive; argumentele 



reprezentantului, apărătorului, învinuitului, inculpatului, motivîndu-se admiterea sau 

neadmiterea lor la stabilirea măsurii. 

5. a fost completat cu art. 192
1
. Regulile cu privire la cauţiune 

(1) Dispunerea cauţiunii se face pe numele învinuitului, inculpatului, prin depunerea unei 

sume de bani determinate pe contul depozitar al procuraturii ori prin constituirea unei garanţii 

reale, mobiliare ori imobiliare, în limitele unei sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi 

organ. 

(2) Valoarea cauţiunii se determină de către judecătorul de instrucţie sau de către instanţa 

de judecată de la 300 la 100 000 de unităţi convenţionale, în funcţie de starea materială a 

persoanei respective şi de gravitatea infracţiunii. 

(3) Cauţiunea garantează: 

1) participarea învinuitului, inculpatului la procesul penal şi respectarea de către acesta a 

obligaţiilor prevăzute la art. 192 alin. (3); 

2) plata despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracţiune 

şi plata amenzii. 

 

Cam acestea sunt, în linii generale, informațiile referitoare la Codul de procedură penală care 

va intra în vigoare la 28 octombrie curent. 

 

Victor Zaharia: Dacă aveți întrebări, dacă nu, atunci să trecem la acțiunea 6.5.2 punctul 2. 

 

Acțiunea 6.5.2. punctul 2 – Optimizarea sistemului organelor de probaţiune – MJ  

 

Cristina Melnic: Termenul de realizare a acțiunii este trimestrul 3 și 4 al anului în curs și 

trimestrul 1 al anului 2013. Urmează să precizăm că în cadrul ședinței Guvernului din 26 

septembrie 2012, au fost aprobate: Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi  

funcţionarea Ministerului Justiţiei și Hotărîrea Guvernului cu privire la optimizarea structurii, 

activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine, ambele vizează 

trecerea Oficiului Central de Probațiune din subordinea Departamentului Instituțiilor 

Penitenciare în subordinea directă a Ministerului Justiției. Acestea urmează să intre în vigoare 

la 1 ianuarie 2013. Asta nu înseamnă că până la acel moment, cât și după, pentru că mai avem 

la dispoziție și trimestrul 1 din 2013, se vor întreprinde măsuri, cred eu, dacă serviciul de 

probațiune va avea nevoie inclusiv de suport sub aspect legislativ, sau eventual alt suport, 

asistență, clarificări cum urmează să fie optimizate acestea, noi, de sigur, le vom discuta și 

analiza. Sperăm că schimbarea va fi și sub aspectul calității lucrului, nu doar schimbarea de 

poziții. Altceva, poate Dl Popa urmează să mai adauge ceva. 

 

Vladimir Popa: Da, am făcut primul pas, a fost și un grup care a evaluat situația la moment, 

de asemenea se va studia practica internațională în domeniu, aceleași structuri, aceleași poziții 

pe care le avem și în continuare ne vom îtruni în ședințe pentru a discuta toate detaliile. 

 

Cristina Melnic: În calitatea mea de vicepreședinte al acestui grup de lucru, cred că putem 

lua act de această informație prezentată, urmărind la fiecare ședință evoluția în timp, care sunt 

mișcările, pentru că dacă observăm, în strategia de reformare sunt acțiuni provocatoare 

destinate nemijlocit consolidării acestui sistem, pentru că rolul lui este foarte clar și bine știut 

de toți, urmând ca și rezultatele să fie la fel de vizibile.  

 

Acțiunea 6.5.5. punctul 1 – Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a 

plângerilor referitoare la activitatea serviciilor de probațiune și a sistemului penitenciar – MJ   

 

Vladimir Popa: Primul pas care a fost făcut, noi cu CBS-AXA facem acum un studiu în 

cooperare cu USM, cu catedrele Filosofie și istorie, psihologie și asistență socială. La fel, 

suntem în proces de negocieri cu NORLAM referitor la posibilitățile de finanțare, deoarece 

studiul necesită și o acoperire financiară. La moment suntem la prima etapă de discuții și 



suntem în căutarea finanțelor. Vom revedea situația spre sfârșitul anului, dar sper că vom 

rezolva și această problemă. 

 

Cristina Melnic: Dacă e să trecem la următoarea acțiune, spre regret, nu este prezent 

reprezentantul Institutului Național al Justiției, dar dacă citim acțiunea, am înțeles că careva 

informații pot fi prezentate aici de Dl Zaharia și Dl Popa. Cred că ați putea aduce niște 

clarificări la acțiunea 6.5.3 punctul 2.  

 

Acțiunea 6.5.3, punctul 2 – Elaborarea curriculei pentru instruirea inițială și a programului 

pentru instruirea continuă a consilierilor de probațiune – INJ  

 

Vladimir Popa: Această acțiune este practic spre finisare. Curricula este elaborată cu ajutorul 

Institutului de Reforme Penale. A fost creat și un grup de lucru în cadrul IRP care a elaborat 

curricula și la moment lucrează la definitivarea acesteia. Credem că în scurt timp curricula va 

fi aprobată. Poate Dl Președinte, în calitate și de Director al IRP, dorește să completeze ceva. 

 

Victor Zaharia: S-a lucrat la curriculă. Prima versiune a fost elaborată în colaborare cu IRP, 

CoE și OCP. Autorii au trimis comentariile. Se lucrează la a doua versiune deja pentru 

finalizare care e în colaborare cu IRP, INJ și OCP. În afară de ceea ce este scris aici, probabil 

va fi și un suport de curs la curriculă. Asta ar însemna în ianuarie, cel târziu în februarie, să fie 

publicat suportul de curs. Dar curricula, evident, va fi mai devreme.  

 

Cristina Melnic: Observăm realizarea acțiunii în timp, deja anul viitor urmează să fie și 

implementată, din câte am înțeles.  

 

Victor Zaharia: Stimați colegi, dacă aveți altceva la punctul 4 din agendă… Dacă nu aveți 

alte sugestii, să trecem la punctul 5 ce se referă la subiectele principale pe ordinea de zi a 

ședinței următoare și invitații adiționali. Referitor la acțiunea 6.4.4. punctul 1, solicităm 

prezența tuturor instituțiilor responsabile de implementarea acestei acțiuni la ședința de data 

viitoare. La fel, să fie incluse acțiunile instituțiilor care nu au fost prezente astăzi. O solicitare 

ar mai fi ca la ședința următoare să examinăm unele acțiuni care au perioada de implementare 

din 2012, și ele au fost raportate mai demult, însă nimic nu se știe ce se întâmplă cu ele acum. 

Am în vedere că sunt acțiuni continue, de exemplu: Consiliul Național pentru Asistență 

Juridică Garantată de Stat are de făcut un ghid metodologic pentru avocații care acordă 

asistență juridică minorilor. Și acolo este scris termenul 2016. 2012 se justifică cu ușurință că 

n-am avut resurse, dar poate trebuie să se caute resurse. Adică e vorba de eforturile depuse, 

diligența pentru a obține resurse. Acesta fiind un exemplu chiar real, probabil poate fi aplicat 

și în privința la multe alte instituții, și în privința la multe alte acțiuni. Mai aveți alte sugestii? 

 

Liliana Talpă: Vă rog mult, atunci când se expediază agenda preliminară din timp, să veniți 

cu comentarii, propuneri, deoarece dumneavoastră sunteți cei care cunoașteți cel mai bine care 

acțiuni sau care subiecte trebuie incluse în agendă. Va mulțumesc.  

 

Victor Zaharia: Dacă nu sunt alte sugestii, atunci eu vă mulțumesc pentru atenție.  

 

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 13 noiembrie 2012, ora 15:00. 

 

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. 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 Alexandru Jitari Ministerul Justiției, DIP 

4 Vladimir Popa Oficiul Central de Probaţiune 

5 Nadejda Vieru  Procuratura Generală 

6 Mihai Lupu Avocat, membru CNAJGS 

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

8 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Membrii observatori  

9 Ana Groza UNICEF 

 Membrii invitați  

10 Dumitrița Bologan NORLAM 

11 Kim Ekhaugen NORLAM 

12 Serghei Prodan  Ministerul Justiției, DIP 

 Secretariat  

13 Liliana Talpă Ministerul Justiției 

14 Olivia Pîrțac Ministerul Justiției 

 Membrii cu drept de vot 

care au fost absenți  

de la ședință 

 

1 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

2 Olga Vacarciuc  Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

3 Dina Rotarciuc Curtea de Apel Chișinău, membru CSM 

4 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

5 Veaceslav Zaporojan MAI  

6 Doina Ioana Străisteanu Avocată  

7 Olga Demian Centrul de Guvernare Electronică 

8 Luca Crîșmari CCCEC 

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

 
  


