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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

PROCESUL-VERBAL 

al Şedinței Grupului de lucru din 18 decembrie 2012 

  

 

La ședință au participat:  

Victor Zaharia - Director al Institutului de Reforme Penale, Preşedintele grupului de lucru; Liliana 

Talpă - Secretariatul grupurilor de lucru; Cristina Melnic - Şef Direcţia generală legislaţie, 

Ministerul Justiției; Alexandru Jitari - Departamentul Instituţiilor Penitenciare; Sergiu Mărgărint - 

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 Curtea de Apel Chișinău; Mihai Lupu - avocat, membru 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat; Zoia Cojocari - Ministerul Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei; Luca Crîșmari - Șef Direcția Urmărire Penală, Centrul Naţional 

Anticorupţie; Ion Guzun, Centrul de Resurse Juridice din Moldova; Alina Grigoraș, PNUD 

Moldova; Ana Groza, Consultant, UNICEF Moldova.  

 

La ședință au participat de asemenea Serghei Prodan, DIP, Ann Yvonne Hooen, expert în 

probațiune, și Nadia Burciu, consultant local, NORLAM. 

 

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

aprobarea agendei.  

 

Agenda şedinţei:  

 
15.00 – 

15.15 
Informație cu privire la: 

- ședința din 11 decembrie 2012 a CNROOND; 

- ședința din 14 decembrie 2012 cu donatorii și partenerii pentru dezvoltare; 

- numirea supleanților/reprezentanților Ministerului Justiției în Grupurile de lucru; 

- raportul de monitorizare anual general al Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

15.15 – 

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

Planul de Acţiuni pentru anul 2012 (inclusiv acțiunile restante).  

MJ și PG – 6.4.3. p. 4;  

PG – 6.4.1. p. 1;   

MJ – 6.3.1. p. 1; 6.3.3. p. 1; 6.4.6. p. 1; 6.5.5. p. 1;   

MAI – 6.4.2. p. 2;  

CNAJGS – 6.3.1. p. 6; 

INJ – 6.5.3. p. 2. 

Acțiunea 6.4.4. p. 1 

Raportori: MAI, PG, DIP, CNA, SV 

16.10 – 

16.20 
Discuţii generale. Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

Preşedintele grupului de lucru a propus trecerea la audierea/examinarea punctelor incluse în 

agendă. 
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1. Cu referire la primul punct, s-a oferit cuvîntul Lilianei Talpă pentru informarea grupului de 

lucru privind evoluţiile în domeniul monitorizării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei şi 

în special despre: 

- ședința din 11 decembrie 2012 a Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept;  

- ședința din 14 decembrie 2012 cu donatorii și partenerii pentru dezvoltare;  

- numirea supleanților/reprezentanților Ministerului Justiției în Grupurile de lucru;  

- raportul de monitorizare anual general al Grupului de lucru pentru Pilonul VI. 

Liliana Talpă: Avînd în vedere că e ultima şedinţă a grupului de lucru din acest an se consideră 

binevenită prezentarea sumarului activităţilor de monitorizare a Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia. 

În acest sens, este relevantă prima şedinţă a Consiliului naţional pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept (în continuare Consiliul Național), în noua sa componenţă, care a 

avut loc la 11 decembrie curent. Aveţi ataşat la materiale Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr. 219-VII din 6 august 2012 privind noua componenţă a Consiliului Național 

(Preşedintele, Vicepreşedinţii, secretarul şi membrii) destul de reprezentativă din perspectiva 

profesiilor juridice, elementului politic şi prezenţei societăţii civile.  

În cadrul şedinţei din 11 decembrie 2012 au fost abordate următoarele subiecte: 

- rolul şi importanţa Consiliului Național în procesul reformei din sectorul justiţiei, apreciat de 

către Preşedintele Republicii Moldova, care este şi Preşedinte al Consiliului Național; 

- proiectul Regulamentului de activitate a Consiliului Național prezentat de către secretarul 

Consiliului Național, dl Valentin Ţîmbaliuc  - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova 

în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui în relaţiile cu 

Parlamentul şi Guvernul. Textul final al Regulamentului va fi prezentat grupului de lucru 

ulterior aprobării acestuia. 

- procesul și progresul implementării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei şi planului de 

acţiuni din momentul aprobării acestora pînă în luna decembrie a anului în curs, prezentat de 

către dl Oleg Efrim – Ministru al Justiţiei, Vicepreşedinte al Consiliului Național.  

 

O altă şedinţă ce prezintă valoare şi interes a avut loc la 14 decembrie 2012 cu donatorii și 

partenerii pentru dezvoltare, în cadrul căreia s-a discutat despre: 

- acţiunile din Plan pentru care există acoperire financiară, dar şi despre acele măsuri lipsite de 

suport financiar şi care urmează a fi implementate cu suportul organizaţiilor străine precum şi 

cele din ţară; 

- matricea disponibilităţii organizaţiilor nonguvernamentale de a susţine implementarea 

acţiunilor din Plan preconizate pentru a fi realizate în anul următor. La începutul anului 2013 

matricea va fi actualizată în contextul solicitărilor din partea ONG-lor sau a autorităţilor 

responsabile de implementarea acţiunilor. 

 

Referitor la numirea reprezentanților Ministerului Justiției în grupurile de lucru, Liliana Talpă a 

informat membrii grupului de lucru că prin ordinul Ministrului Justiţiei nr. 502 din 6 noiembrie a 

anului curent au fost numiți supleanții membrilor grupurilor de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea implementării Pilonilor Strategiei. Este un document important avînd în vedere 

problema cvorumului la şedinţe cu care se confruntă grupurile de lucru de la diferiţi Piloni. 

Ministerul Justiţiei care deţine rolul de coordonator al implementării Strategiei şi-a delegat 

supleanţii în grupurile de lucru pentru a asigura continuitatea şi eficienţa lucrărilor acestora. Cu 

titlu de exemplu, pentru Pilonul VI este desemnată în calitate de membru Cristina Melnic şi ca 

supleanţi Veronica Rusu şi Natalia Vîlcu-Bajurean. 

Cu referire la raportul de monitorizare anual general al Grupului de lucru pentru Pilonul VI, 

tuturor membrilor au fost expediate acţiunile care urmează a fi reflectate în raportul anual al 

grupului de lucru. Sunt acţiuni despre care s-a raportat pe parcursul anului, inclusiv în raportul 
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intermediar, cu informaţii actualizate acestea vor fi incluse în raportul anual general pe lângă 

acțiunile noi care, la fel, se referă  la anul 2012.  

Generalizînd situaţia pe Pilonul VI constatăm existenţa a șapte acţiuni noi care nu au fost 

reflectate în raportul intermediar şi care urmează a se regăsi în raportul de monitorizare anual 

general. În calitate de executori a acţiunilor de referinţă figurează Centrul pentru Drepturile 

Omului – 3 acţiuni, Ministerul Justiţiei – 3 acţiuni şi Institutul Naţional al Justiţiei – 1 acţiune. 

Deşi termenii stabiliţi pentru raportare sunt mai extinşi ca perioadă, Ministerul Justiţiei solicită 

prezentarea raportului de către autorităţile responsabile de executarea acțiunilor din Plan pînă la 

data de 11 ianuarie 2013, avînd experienţa întocmirii şi definitivării raportului intermediar cu 

depăşirea termenilor indicaţi. 

Decizia este condiţionată de importanţa, conţinutul şi valoarea raportului anual, care urmează o 

precedură complexă: compilarea informaţiei de la toate grupurile de lucru, examinarea raportului 

în cadrul Grupului de coordonare, prezentarea la Consiliul naţional pentru reforma organelor de 

ocrotire a normelor de drept, aprecierea Consiliului Național, dar şi de întrunirea cu delegaţia 

Uniunii Europene, preconizată la finele lunii ianuarie, în cadrul căreia va fi discutat inclusiv 

suportul financiar pentru implementarea Strategiei din perspectiva rezultatelor obţinute pînă la 

moment şi planurilor de viitor.  

Suplimentar la informaţia prezentată de Secretarul grupului de lucru, dna Cristina Melnic a 

solicitat o scurtă intervenţie pentru informarea grupului despre discuţiile purtate în cadrul 

şedinţei Grupului de coordonare a implementării Strategiei în cadrul Pilonului VII (Grup de 

coordonare), la care a participat. 

Cristina Melnic: La data de 17 decembrie curent a avut loc şedinţa Grupului de coordonare 

pentru Pilonul VII. În cadrul şedinţei au fost discutate următoarele subiecte: 

- prezentarea proiectului Planului de comunicare privind promovarea Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.  

Este un draft de cu titlu de recomandare dat fiind responsabilitatea fiecărei autorităţi publice 

de a asigura transparenţă în procesul decizional, fie prin intermediul paginilor oficiale din 

internet sau prin mass-media. Scopul documentului este de a facilita contactul cu exteriorul 

asigurînd cît mai multă deschidere către societatea civilă şi transparenţă din partea autorităţilor 

cu privire la procesul de implementare a direcţiilor strategice din Strategie şi nemijlocit a 

acţiunilor din plan. Planul vizează organizarea şi petrecerea training-ulor de instruire pentru 

persoanele responsabile de relaţiile cu presa şi de informare a publicului prin intermediul 

paginilor Web. 

- monitorizarea cheltuielilor suportate ca urmare a implementării acţiunilor din Plan.  

Membrii grupului de lucru pot solicita autorităţilor responsabile nu doar informaţii privind 

măsurile întreprinse pentru executarea acţiunilor, dar şi cheltuielile efectiv suportate în legătură 

cu aceasta, fie că acestea sunt surse bugetare, sau provin din asistenţa financiară acordată de 

donatori şi partenerii de dezvoltare.  

S-a propus modificarea matricii de raportare pentru a fi clar stabilită sursa de finanţare a 

acţiunilor concrete pentru o perioadă concretă. Decizia de modificare nu a fost aprobată în 

legătură cu expunerea unor opinii divergente cu privire la acest subiect, iar amendamentele 

propuse urmînd a fi examinate la o şedinţă ulterioară.   

- suportul bugetar oferit de Uniunea Europeană în sumă de 52 mil. Euro, dar şi asistenţa 

financiară suplimentară în sumă de 8 mil. Euro negociată recent.  

Politica de matrice conţine condiţii, tranşe şi sume exprese pentru realizarea anumitor acţiuni. 

Suportul bugetar este repartizat în cîteva capitole, două dintre care sunt fixe şi una variabilă.  

Primul capitol fix ţine de mecanismul de monitorizare, despre care putem afirma că există, or, au 

fost create Grupurile de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării fiecărui pilon al 
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Strategiei, Grupul de coordonare a implementării Strategiei și este funcțional Consiliul naţional 

pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, există Strategia de reformă și Planul de 

acțiuni, a fost aprobată Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiției și matricea cu privire la modul de probare a realizării acţiunilor de către 

instituţiile responsabile de implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei. 

Cel de-al doilea capitol fix vizează cele 8 mil. Euro, condiționate de realizarea a 3 obiective: 

asigurarea egalității, combaterea torturii și reforma ombudsman-lui. Se observă că aceste 

subiecte interesează în mod direct Grupul de lucru pentru Pilonul VI, sunt activitățile 

monitorizate de către noi. 

Ultimul capitol, cel variabil, ține exclusiv de realizarea acțiunilor din Strategie/Plan. 

Nerealizarea unor măsuri va influența asupra suportului bugetar, care va fi revizuit în dependență 

de rezultatele obținute. Acest aspect nu trebuie să influențeze decizia autorităților responsabile de 

implementare, or statul este cel interesat de a schimba situația pe anumite segmente 

necondiționat. 

Acordul de finanțare este la o etapă finală de negociere. Spre regret, semnarea acestuia nu se va 

reuși pînă la sfîrșitul anului, dar este real în prima perioadă a anului viitor. 

- aprecierea realizării/nerealizării acțiunilor din Plan din perspectiva respectării termenilor 

stabiliți. 

Cu această dilemă se confruntă și alte Grupuri de lucru. Mesajul transmis de Grupul de 

coordonare a fost concentrarea și continuarea eforturilor în realizarea acțiunilor din Plan cu 

termenul de realizare depășit, prin recuperarea în primul trimestru al anului viitor. 

La această etapă se consideră irelevantă operarea amendamentelor la Planul de acțiuni pentru 

modificarea temenilor de executare, ținînd cont de procedura complexă și de durată ce reclamă 

orice modificare a unui act normativ sau de politici (avizare, aprobare în Guvern, examinare în 

Parlament). Nu se exclude înițierea revizuirii Planului de acțiuni, dar acest aspect va fi examinat 

către finele anului 2013, începutul anului 2014, ca urmare a schimbării realităților, priorităților, 

sau eventual necesitatea completării cu noi acțiuni de importanță majoră. 

Grupurile de lucru au fost încurajate să continue mandatul prin monitorizarea, semnalarea și 

comunicarea acțiunilor cu risc sporit de nerealizare. 

Victor Zaharia: Să înțelegem că anul viitor trebuie să lucrăm mai rapid. 

Cristina Melnic: Autoritățile responsabile se vor concentra atît pe executarea acțiunilor 

planificate în anul 2013, cît și pe lichidarea restanțelor din anul 2012. 

Victor Zaharia: Dacă sunt întrebări la subiectele discutate, rugăm să le adresați. 

Ion Guzun: Matricea acordului de finanțare ce se va încheia între Guvernul Republicii Moldova 

și Uniunea Europeană este sau va fi publică. 

Cristina Melnic: Nu este publicată, este la fază de proiect, dar pe măsura semnării acordului de 

finanțare, respectiva va fi publică și va fi adusă și la cunoștința Dvs.  

Alexandru Jitari: Să înțelegem că potrivit matricii de raportare, se va proceda la raportarea nu 

doar a acțiunilor dar și a cheltuielilor efectiv suportate în legătură cu realizarea acestora. 

Consider că în acest caz trebuie implicată Direcția economico-financiară a Ministerului Justiției 

pentru a oferi detalii cu privire la acest aspect. 

Cristina Melnic: Și în prezent, conform metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei 

de reformare a sectorului justiției există rubrica mijloacelor financiare alocate (planificate). 

Modificările propuse în cadrul ședinței Grupului de coordonare țin de extinderea aspectelor de 

finanțare, pentru a asigura o delimitare clară între mijloacele bugetare și asistența externă, 

precum și evidența surselor investite și a celor rămase. Direcția economică va fi implicată în 

acest proces, respectiva trimestrial raportează pentru mijloacele oferite din asistența externă. 
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Victor Zaharia: Mesajul colegului este că nu pot reprezentanții autorităților să prezinte o 

informație care trebuie expusă și explicată de un contabil. În context, solicitarea din partea 

Grupului de lucru ar fi instruirea sau cel puțin explicarea celor responsabili de raportare cum 

trebuie să prezinte și informația privind finanțele. 

Cristina Melnic: Din informația furnizată la ședință, am constatat că vor raporta, ca și pînă în 

prezent, persoanele delegate în acest sens, raportul va conține rubrica mijloacelor financiare 

utilizate, informație ce va fi oferită de unitatea economică. 

De reținut că suportul financiar în sumă de 52 mil. Euro nu va fi bugetat Ministerului Justiției și 

Ministerul nu va prezenta raportul generalizat pe utilizarea mijloacelor respective. Fiecare 

autoritate responsabilă de implementarea unor sau altor acțiuni din Plan vor face propuneri 

Ministerului Finanțelor în procesul planificării bugetului pentru a-i fi alocate resurse din suportul 

bugetar, motivînd necesitățile și respectiv, fiecare din acești subiecți vor prezenta informația 

pentru sursele utilizate. 

Victor Zaharia: Pentru a clarifica lucrurile, considerăm oportun ca finansiștii să cunoască 

procedurile, aceasta reprezintă și o solicitare din partea Grupului de lucru. 

Alexandu Jitari: Cea de-a doua întrebare pe care doresc să o adresez se referă la unele acțiuni 

din Plan care nu au fost realizate în anul 2012 și imposibil de realizat în următorii 2-3 ani, cum 

se va proceda în acest caz? 

Cristina Melnic: În cadrul ședinței am solicitat explicarea acestui subiect, or nerealizarea unor 

studii poate fi recuperată în prima jumătate a anului viitor, mai complicat este că deja în baza 

studiilor realizate, experții au recomandat un termen de 5 ani, real pentru reforma unității 

medicale din cadrul sistemului penitenciar. Nu am primit un răspuns cert, dar s-a promis că acest 

subiect se va regăsi pe agenda unei ședințe ulterioare a Grupului de coordonare. Pînă se va 

aproba o decizie în acest sens, Grupul de lucru va continua să aprecieze acțiunea ca nerealizată. 

Victor Zaharia: În acest context, pentru acțiunile nerealizate se vor indica motivele plauzibile 

ce justifică întîrzierea. Dacă sunt și alte comentarii asupra acestei părți din agendă, rugăm să le 

formulați, dacă nu, propun să urmăm agenda cu următorul punct.  

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

Planul de Acţiuni pentru anul 2012 (inclusiv acțiunile restante): 

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

subordonării directe a  procurorilor antitortură Procuraturii Generale – MJ și PG 

Victor Zaharia: Se oferă cuvîntul raportorilor în ordinea îndicării ca responsabili de executare. 

Este o acțiune despre care nu am discutat anterior și prezintă interes sub aspectul evoluțiilor în 

acest domeniu, căci termenul expiră la finele anului. 

Liliana Talpă: Acțiunea a fost inclusă pentru mai multe clarificări, or, în partea ce ține de 

reforma Procuraturii sunt doi subiecți, care aparent realizează măsuri necoordonate. 

Cristina Melnic:  Ministerul Justiției nu a întreprins nici o măsură în acest sens. În modul în 

care sună acțiunea, respectiva ține de organizarea internă a Procuraturii. Cunoaștem despre 

existența Programului de dezvoltare strategică a Procuraturii, elaborat de Procuratură, care 

include printre priorități și această acțiune. 

Victor Zaharia: Să înțelegem că Planul de acțiuni, aprobat prin Lege poate fi modificat prin 

Programul de dezvoltare instituțională? 

Cristina Melnic: Evident că nu poate fi modificat, termenii propuși de Procuratură corespund 

celor stabiliți în Strategia de reformare, doar că această acțiune urmează a fi executată cumulativ 

cu alte măsuri a căror finalitate ține de organizarea internă a Procuraturii. 
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Nadejda Vieru a confirmat existența Programului de dezvoltare strategică a Procuraturii, care a 

fost aprobat cu o săptămînă în urmă și care conține ca acțiune subordonarea directă a  

procurorilor antitortură Procuraturii Generale. Dar realizarea acțiunii date este condiționată de 

mai mulți factori, precum: modificarea structurii interne, optimizarea numărului de procurori și 

procuraturi specializate, inclusiv optimizarea cheltuielilor prin comasarea unor procuraturi 

teritoriale în raioanele cu un număr mic al populației. Acest lucru va fi posibil după finalizarea 

studiului privind numărul necesar de procurori în procuraturile teritoriale, dar și în general, 

numărul necesar de procurori pe republică. 

Victor Zaharia: Decizia privind momentul executării ar fi aparținut managementului intern al 

Procuraturii dacă acțiunea ar urma să fie executată pînă la finele anului 2016. Alta este situația că 

aceasta trebuie executată pînă la finele anului. Întrebarea este dacă există speranță ca acțiunea de 

referință să fie realizată într-o perioadă scurtă. 

Nadejda Vieru: Nu vedem o realizare a acțiunii 6.4.3. punctul 4 în anul 2012, deoarece 

depindem de mai multe acțiuni. Odată cu finalizarea studiului, în perioada lunilor ianuarie-

februarie 2013 vom putea să atingem scopul scontat. 

Victor Zaharia: Acțiunea urmează a fi apreciată ca nerealizată. Nu putem pune la dubii 

oportunitatea executării acesteia, urmînd a fi realizată cumulativ sau independent de alte acțiuni.  

Despre evoluțiile în domeniu, potrivit termenului menționat, vom putea afla în luna martie. 

Nadejda Vieru a confirmat cele expuse de Dl Zaharia, reiterînd necesitatea finalizării studiului, 

care va oferi soluții inclusiv privind harta dislocării instituțiilor procuraturii, optimizarea 

numărului de procurori și a cheltuielilor necesare. 

Victor Zaharia: Dacă nu sunt întrebări la acest subiect, oferim cuvîntul reprezentantului 

Procuraturii Generale pentru informarea cu privire la următoarea acțiune, la fel de sensibilă.  

Acţiunea 6.4.1. punctul 1 – Efectuarea unui studiu al legislației şi al practicii aplicării măsurilor 

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

la domiciliu şi eliberarea pe cauţiune - PG 

Nadejda Vieru: Studiul respectiv a fost elaborat de către grupul de lucru constituit prin Ordinul 

Procurorului General nr. 48 și acesta a fost aprobat de prim-adjunctul Procurorului General, fiind 

remis și procuraturilor din teritoriu pentru expunerea de sugestii. Studiul conține concluzii și 

anumite recomandări de modificare a cadrului normativ, este bazat pe practica internațională și 

jurisprudența CEDO. Drept urmare, în baza studiului vor fi formulate propuneri de modificare a 

legislației corespunzător celei de-a doua acțiune din Strategia de reformare. 

Liliana Talpă: Solicitarea este de a expedia versiunea electronică finală a acestui studiu 

secretariatului pentru a putea fi ulteroir diseminat membrilor Grupului de lucru. 

Acţiunea 6.3.1. punctul 1 – Perfecţionarea cadrului normativ pentru a asigura specializarea 

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

Cristina Melnic: Ne-am expus cu privire la această acțiune la o ședință anterioară a Grupului de 

lucru, informînd despre solicitarea Ministerului Justiției adresată tuturor organelor interesate 

pentru acordarea supotului în identificarea tuturor actorilor în contact cu copiii. Spre regret, pînă 

la moment, am primit doar încurajări în demararea măsurii date, mai puțin – propuneri.  

Cunoaștem despre specializarea judecătorilor și a procurorilor realizată prin Hotărîrea 

Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, Ordinul Procurorului General, dar lista 

profesiilor juridice și celor conexe este cu mult mai mare, respectiv se așteaptă propuneri din 

partea Ministerului Justiției.  

În ce privesc subdiviziunile Ministerului Justiției, există un penitenciar în care se dețin minorii, 

colaboratorii acestuia vor continua instruiri privind tratamentul față de această categorie de 
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subiecte. La fel, există consilieri de probațiune specializați în instrumentarea cauzelor cu 

implicarea minorilor.  

Din perspectiva termenului, nu suntem în întîrziere, căci acțiunea urmează a fi executată pînă în 

luna iunie a anului 2013. Credem că ne vom integra în termenul stabilit. 

Victor Zaharia: Conform indicatorilor de rezultat tebuie realizat inițial un studiu, urmat de 

modificări legislative. 

Cristina Melnic: Ministerul nu a realizat un studiu special pentru executarea acțiunii date. Un 

studiu relevant în materie a fost realizat cu suportul UNICEF Moldova, de care ne vom ghida la 

identificarea persoanelor care lucrează cu copiii aflați în contact cu sistemul justiţiei. Studiul este 

intitulat “Serviciile pentru copiii în contact cu sistemul de justiţie şi stabilirea costului anual al 

acestora”.  

Victor Zaharia: Acțiunea are doi indicatori: studiul și modificările legislative. Astăzi se audiază 

o informație preliminară. Pentru a considera primul indicator realizat, expediați în adresa 

secretariatului acel studiu pentru a fi cert că corespunde obiectivului trasat. Dacă studiul a fost 

realizat în anul 2007 sau 2008 nu se exclude schimbarea situației în domeniu, dar cu siguranță 

există loc de modificări a cadrului normativ. 

Acţiunea 6.3.3. punctul 1 – Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul 

cu copiii supuşi probaţiunii – MJ (OCP) 

Sergiu Mărgărint: Oficiul Central de Probațiune a elaborat un mecanism privind monitorizarea 

perfectării referatelor presentențiale și o instrucțiune privind asigurarea executării pedepsei de 

către minori, în special a măsurilor de constrângere cu caracter educativ, care stabilește relațiile 

între minori și persoanele care asigură executarea pedepsei. Instrucțiunea va constitui un capitol 

separat în instrucțiunea generală și aceasta urmează a fi aprobată pînă la finele anului. Spre 

regret nu dispun de materialul probator, dar acesta va fi expediat secretariatului ulterior. 

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

torturii şi altor rele tratamente – MJ 

Cristina Melnic: În luna noiembrie a avut loc o masă rotundă organizată de Ministerul Justiției 

al Republicii Moldova în comun cu delegația Ministerului Justiției al României, în cadrul căreia 

a fost prezentată experința, legislația și practica părții române în materia reabilitării victimelor 

infracțiunilor săvîrșite cu violență. În prezent, se studiază și practica altor state. 

S-a constatat existența unor acțiuni concurente stabilite în Plan (6.4.6. punctul 1 și 2.5.3. punctul 

1). S-a decis debutarea cu acțiunea 2.5.3. punctul 1 – Efectuarea unui studiu privind mecanismul 

existent de asigurare a drepturilor victimelor infracţiunilor, de protecţie şi reabilitare a acestora.  

Dat fiind subiectul și problema mult mai complexă decît o simplă reabilitare materială, ea poate 

avea forma și unei reabilitări psihologice, asistenței juridice, etc. Se optează pentru o analiză 

complexă și nu fragmentată pe o singură categorie de victime. Termenul de realizare a studiului 

este trimestrul II-III anul 2013.  Respectiv și acțiunea 6.4.6. punctul 1 va fi realizată în perioada 

de referință.  

Victor Zaharia: Se ia act de informația prezentată și despre faptul că realizarea acțiunii 6.4.6. 

punctul 1 nu se încadrează în termenul stabilit în Planul de acțiuni.   

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

plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar – MJ 

(OCP, DIP) 

Sergiu Mărgărint: Oficiul Central de Probațiune a creat un grup de lucru pentru realizarea 

acțiunii date și a stabilit sarcinile pentru membrii acestui grup. Suntem la etapa de finalizare a 
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analizei, identificăm donatorii și planificăm să facem și interviuri individuale. În anul 2012 au 

fost înregistrate 7 plîngeri. 

Dina Rotarciuc: Care este obiectul plîngerilor, sunt victimizați beneficiarii? Pe cine se plîng? 

Sergiu Mărgărint: Se plîng pe consilierii de probațiune. Cu titlu de exemplu, se eliberează 

persoana din penitenciar, unde este informată despre adresarea la consilierul de probațiune 

pentru a-i asigura locuință, loc de muncă și a-i acorda suport pentru obținerea actelor de 

identitate. 

Reacția persoanelor este surprinzătoare atunci cînd li se explică că consilierul de probațiune 

poate doar facilita și monitoriza contactul pentru obținerea acestor beneficii, nu și soluționarea 

problemelor cu care se confruntă persoanele eliberate din locurile de detenție. 

Victor Zaharia: Generalizînd cele spuse, grupul a fost creat și către mijlocul anului 2013 va fi 

realizată acțiunea.  

Atrageți atenția de la etapa incipientă: persoana este nemulțumită de activitatea consilierului de 

probațiune, unde adresează plîngerea și continuarea procedurii cu examinarea plîngerii, luarea 

deciziei și informarea persoanei care a depus plîngerea. 

Este solicitată și opinia sistemului penitenciar la acest subiect. 

Alexandru Jitari: Departamentul Instituțiilor Penitenciare primește plîngeri pe consilierii de 

probațiune, inclusiv de la Procuratură, pe care le expediază după competență Oficiului Central de 

Probațiune. 

Cu referire la plîngerile a căror obiect este activitatea organului responsabil de executarea 

sentințelor privative de libertate, menționăm existența unei probleme sistemice. Persoanele 

condamnate înaintează plîngeri judecătorului de instrucție în contextul prevederilor art. 473 din 

Codul de procedură penală, potrivit căruia ”împotriva actelor organului sau instituţiei care pune 

în executare hotărîrea judecătorească de condamnare, condamnatul, precum şi alte persoane 

drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe sau instituţii, pot 

declara plîngere judecătorului de instrucţie din instituţia în raza teritorială a căreia se află organul 

sau instituţia respectivă”. Practica atestă desesizarea instanței în favoarea Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare. Considerăm acțiunile instanței ca fiind neintemeiate și din perspectiva 

examinării acestor capete de plîngere de către o instanță independentă. Se confundă controlul 

departamental cu cel judecătoresc. 

Victor Zaharia: Pentru a nu intra în polemici și cazuistică, revenim la acțiunea din Plan care 

sună în felul următor: “Efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor 

referitoare la activitatea sistemului penitenciar”. Studiul este elaborat sau nu. 

Alexandru Jitari: Studiu nu este finalizat. Am comunicat doar unele aspecte ce vor fi reflectate 

în studiu. Temporar nu suntem în întîrziere. Procedura este inițiată și urmează a fi finalizată în 

trimestrul I-II al anului 2013. 

Victor Zaharia: Este o analiză preliminară a modului în care unele acțiuni pentru realizarea 

cărora s-au stabilit patru trimestre au demarat ca să ne asigurăm că la finele perioadei acțiunea va 

fi executată integral, urmată de revizuirea şi perfecţionarea procedurii de soluționare a plîngerilor 

referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar, după cum este 

stabilit în punctul 2 al acțiunii de referință. 

Dina Rotarciuc: Revenind la subiectul abordat anterior, solicit să fie sesizat Consiliul Superior 

al Magistraturii despre eventuala procedură defectuoasă de examinare a plîngerilor de către 

judecătorii de instrucție, chiar dacă s-a înregistrat un singur caz sau este o problemă sistemică, 

pentru a ne expune la acest subiect.  

Victor Zaharia: Dacă mai există comentarii la acest subiect, rog expunerea acestora. 
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Cristina Melnic: Sugerez colegilor din sistemul penitenciar de a face uz în procesul realizării 

acțiunii de studiul realizat cu suportul UNICEF Moldova privind evaluarea şi dezvoltarea 

mecanismului de depunere a plângerilor de către copii în detenţie. Deși se referă la un cerc de 

subiecți determinat - minorii, totuși îl considerăm relevant pentru o analiză amplă a acestui 

domeniu. 

Victor Zaharia: Unele elemente ale acțiunii continue 6.5.5. au fost audiate, sperăm ca măsurile 

ce vor fi întreprinse în continuare să se integreze în termenul stabilit, dar cel mai important este 

ca prin acestea să fie atins obiectivul scontat, pentu a nu rămîne o acțiune formală, dar să fie 

sesizabilă eficiența eventualelor schimbări.  

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

detenţie – MAI  

Victor Zaharia: Lipsește reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne pentru a ne informa cu 

privire la realizarea acțiunii în cauză. Este a treia ședință consecutiv la care absentează 

reprezentantul Ministerului. 

Liliana Talpă: De fiecare dată cînd este contactat de secretariat, reprezentantul MAI confirmă 

participarea sa sau a altei persoane la ședința grupului de lucru, însă rezultatul este același. 

Victor Zaharia: Urmează a fi înformat Grupul de coordonare pentru a lua măsuri și a informa 

conducerea MAI despre comportamentul iresponsabil a persoanelor delegate în grupul de lucru. 

Cristina Melnic: Ministerul Justiției a inițiat procedura de revizuire a listei membrilor în 

grupurile de lucru, aceasta vizează atît reprezentanții autorităților și supleanții lor, cît și 

reprezentanții societății civile. 

Victor Zaharia: În atare situație, propun excluderea din ordinea de zi a acțiunii respective, cu 

examinarea ei la o ședință ulterioară a grupului de lucru. Solicităm secretariatului să clarifice 

problema evocată. 

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

asistenţa juridică garantată de stat în cauzele care implică copiii – CNAJGS 

Mihai Lupu: Acțiune nerealizată în anul 2012, dar care urmeză a fi realizată pînă la finele 

anului 2016. 

Victor Zaharia: Ca să aduc anumite detalii, în anul 2012 acțiunea nu a dispus de acoperire 

bugetară și nici în anul 2013 nu credem că se integrează, dar sperăm cu suportul anumitor 

proiecte acțiunea să fie realizată mult mai devreme decît termenul limită stabilit. 

La 21 decembrie curent, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat se va 

convoca într-o ședință, în cadrul căreia se va revizui și lista avocaților care acordă asistență 

juridică garantată de stat specializați în cauzele care implică minorii. Respectiv, în contextul 

specializărilor se învederează necesitatea ghidului și ulterioarelor instruiri. 

De menționat că grupul de lucru pentru elaborarea ghidului a fost creat, dar atît timp cît nu sunt 

identificate surse pentru realizarea acestuia, este prematur efortul de elaborare, căci nu va putea 

fi ulterior editat și diseminat subiecților interesați. Deci, acțiunea va fi lipsită de finalitate în 

absența surselor financiare necesare, iar plasarea exclusiv pe pagina web se consideră o măsură 

insuficientă pentru atingerea scopului. 

Acţiunea 6.5.3. punctul 2 – Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a programului 

pentru instruirea continuă a consilierilor de probaţiune – INJ  

Victor Zaharia: Reprezentantul Institutului Național al Justiției – dna Ecaterina Popa, este 

absentă. Cred ca a informat secretariatul despre motivele obiective ale absenței sale, revenind 

dintr-o deplasare. 
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Deși nu am mandat să vorbesc din numele Institutului, cu titlu de informare comunic că curricula 

a fost elaborată în luna iunie curent cu suportul Consiliului Europei. Curricula și materialele 

didactice se redactează, deci sunt la o etapă finală.  

Detalii despre aceste documente le vom putea primi de la persoana delegată în acest sens, la o 

ședință ulterioară a grupului de lucru. 

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, PG, DIP, CNA, SV  

Victor Zaharia: Lipsește reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne.  

Putem oferi cuvîntul reprezentantului Departamentului Instituțiilor Penitenciare pentru a ne 

expune măsurile întreprinse pe segmentul său de activitate, dar foarte general fără multe detalii 

de ordin tehnic, or pe noi ca și Grup de lucru ne interesează în ce măsură datele conținute în 

sistemul integrat vor fi protejate. 

Serghei Prodan: Departamentul Instituțiilor Penitenciare implementează un sistem de evidență 

a persoanelor deținute în sistemul penitenciar. Datele sunt preluate din dosarele personale ale 

deținuților. Modulul cuprinde mai multe sisteme de evidență, precum datele cu caracter personal 

ale deținutului, cît și alte elemente: termenul detenției, mișcările dintr-un penitenciar în altul, 

stimulările și sancțiunile aplicate, etc. Modelul bazei de date a fost oferit gratuit și baza a fost 

preluată din practica estoniană.  

Se atestă necesitatea includerii acestei baze de date într-un sistem integrat, or persoana ajunge în 

sistemul penitenciar după un proces de urmărire penală, care ca regulă debutează cu reținerea 

persoanei. Acesta și reprezintă un sistem de evidență integru, eficient de monitorizat. 

La nivel de securitate a datelor, menționăm că accesul se realizează exlusiv prin parolă, numărul 

de subiecți cu drept de acces este limitat. Fiecare este responsabil de segmentul său și are accesul 

respectiv. De exemplu, la capitolul medicină, au acces doar medicii, lucrătorii medicali. 

Alexandru Jitari: Baza de date la moment este brută. S-a reușit traducerea acesteia din 

estoniană, căci autorii ei sunt estonieinii, urmează a fi perfecționată și ajustată necesităților 

naționale. Există capitole cu privire la serviciul educativ, asistența medicală, există loc pentru 

dezvoltare și adaptare. Oricum s-a reușit prin eforturi considerabile de a beneficia de această 

bază inclusiv de ordin financiar, căci s-a investit mult, dar lucrările de perfecționare continuă. 

Victor Zaharia: Doar cu titlu de comentariu există sisteme foarte bune în țările baltice. Esențial 

pentru statul nostru este excluderea manipulărilor datelor personale.  

Sistemul trebuie privit din perspectiva integrării tuturor datelor ce vizează persoana ajunsă în 

detenție, inclusiv pregătirea pentru eliberare și contactul cu sistemul de probațiune.  

Ion Guzun: Este interesant să cunoaștem dacă acest sistem va permite evidența aspectelor ce țin 

de munca prestată de deținut și dacă dosarul medical este parte integrantă a datelor sale personale 

incluse în dosarul personal. 

Alexandru Jitari: Dosarul medical se reflectă în sistemul de evidență, dar accesul la aceste date 

o au doar medicii/unitatea medicală. Sistemul este suficient de securizat, încît ca colaborator al 

direcției juridice nu pot accesa datele cu caracter medical din capitolul evidenței medicale. 

Elementul muncii realizate de deținut de asemenea există. Baza este programată să efectueze 

calculul zilelor compensate privilegiat pentru zilele de muncă, excluzîndu-se factorul uman la 

calcularea acestora. Sigur, toate aceste schimbări de evidență reclamă și instruiri de proporții a 

personalului care va avea acces la aceste date. 
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Victor Zaharia: Se ia act de informația prezentată de Departamentul Instituțiilor Penitenciare. 

Vom reveni la acest subiect pentru a se expune și reprezentanții celorlalte autorități responsabile 

de executarea acțiunii, în special Ministerul Afacerilor Interne. 

Efectuînd sumarul punctului doi din agendă, am audiat informații preliminare privind executarea 

mai multor acțiuni cu termene de realizare extinse pe anul 2013. Scopul discuțiilor la aceste 

subiecte se rezumă la cunoașterea etapei de realizare pentru a nu face abstracție de termenul 

limită, or multe din acțiuni trebuie să se regăsească la o etapă avansată de realizare. 

Dacă nu sunt sugestii asupra celor discutate putem trece în revistă și ultimul punct din agenda 

ședinței de astăzi. 

 
3. Discuţii generale. Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali 

Victor Zaharia: Cu referire la acest subiect, mandatăm secretariatul să identifice subiectele 

următoarei ședințe, aceasta poate fi condiționat și de ședințele altor Grupuri de lucru, ședința 

Grupului de coordonare, dar și de întocmirea raportului general anual al Grupului de lucru. 

 

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 22 ianuarie 2013, ora 15:00. 

 

Victor Zaharia a mulţumit tuturor membrilor Grupului de lucru pentru participare la ședință. 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru; 

2. Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 219-VII din 6 august 2012 privind noua 

componenţă a Consiliului Național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept; 

3. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 502 din 6 noiembrie 2012 privind numirea reprezentanților 

Ministerului Justiției în grupurile de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

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 Alexandru Jitari Ministerul Justiției, DIP 

4 Sergiu Mărgărint Oficiul Central de Probaţiune 

5 Dina Rotarciuc Curtea de Apel Chișinău, membru CSM 
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6 Olga Vacarciuc  Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

7 Nadejda Vieru  Procuratura Generală 

8 Mihai Lupu Avocat, membru CNAJGS 

9 Zoia Cojocari Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 

10 Luca Crîșmari CNA 

11 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Membrii observatori  

12 Alina Grigoraș PNUD Moldova 

 Membrii invitați  

13 Nadia Burciu NORLAM 

14 Ann Yvonne Hooen NORLAM 

15 Ana Groza UNICEF 

16 Serghei Prodan DIP, MJ 

 Secretariat  

17 Liliana Talpă Ministerul Justiției 

 Membrii cu drept de vot 

care au fost absenți  

de la ședință 

 

1 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

2 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

3 Veaceslav Zaporojan MAI  

4 Doina Ioana Străisteanu Avocată  

5 Olga Demian Centrul de Guvernare Electronică 

6 Andrei Munteanu Mediator 

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

 
 

 


