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Data: 25 iunie 2013 

Ședința nr. : 5 

Locul desfășurării: sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Victor ZAHARIA 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Alegerea vice-președintelui grupului de lucru. 

2. Aprobarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013. 

3. Acțiunea 6.4.5.p.3 -  Dotarea Centrului  de medicină legală  cu echipamentul necesar pentru 

documentarea medicală şi efectuarea  expertizelor medico-legale corespunzătoare în toate 

cazurile în care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură. 

Petru Moscaliuc - Ministerul Sănătăţii 

4. Acțiuni scadente – progrese: 

Acțiunea 6.3.3 p. 1 - Elaborarea recomandărilor privind managementul de caz în lucrul cu copiii 

supuşi probaţiunii 

Vladimir Popa – OPC 

Acțiunea 6.3.4 p.4 - Optimizarea personalului educativ, inclusiv a celui de psihologi, din instituţiile 

penitenciare în a căror custodie se află copii 

Alexandru Jitari – DIP 

Coordonarea și modul de executare al acțiunii 6.5.5 p. 1 - Efectuarea unui studiu privind 

procedurile de soluționare a plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a 

sistemului penitenciar 

Alexandru Jitari – DIP, Vladimir Popa – OCP, Veronica Rusu – Ministerul Justiției 

5. Informație privind elaborarea raportului intermediar 2013 pe pilonul VI. 

Secretariatul Grupurilor de lucru 

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

precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 18 membri cu drept de vot au fost prezenţi 12 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Subiectul 1. Alegerea vice-președintelui grupului de lucru. 

 

 

Victor ZAHARIA: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI. Primul subiect 

al agendei este alegerea vice-președintelui grupului de lucru. A fost propusă candidatura dnei Olga 

Vacarciuc în funcție de vice-președinte al grupului de lucru,  care s-a votat unanim. Astfel, dna Olga 

Vacarciuc a fost aleasă în funcție de vice-președinte al grupui de lucru. 

 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

 

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VI 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției” 
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Subiectul 2. Aprobarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013. 

 

 

Olivia PÎRȚAC:  

Am primit subacțiunile din partea tuturor instituțiilor responsabile: planul de activitate al grupului 

sectorial pentru anul 2013 a fost completat. Consider că planul de activitate al grupului sectorial pentru 

anul 2013 poate fi aprobat, cu rezerva că, dacă  instituțiile mai au completări, rectificări, le introducem 

pe parcurs. 

 

Victor ZAHARIA: 
Este vorba de detalierea planului de implementare a strategiei, și dacă nu sunt completări în acest sens, 

propun ca planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 să fie aprobat. A fost pusă în 

discuție posibilitatea completării  planului de activitate. Nici o persoană nu a avut completări. Planul 

de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 a fost supus votului, iar ulterior, aprobat unanim. 

 

 

Subiectul 3. Acțiunea 6.4.5.p.3 -  Dotarea Centrului  de medicină legală  cu echipamentul necesar 

pentru documentarea medicală şi efectuarea  expertizelor medico-legale corespunzătoare în 

toate cazurile în care s-au sesizat, s-au pretins ori s-au presupus fapte de tortură. 

 

 

Petru MOSCALIUC:  

Din banii alocați în buget nu s-a făcut nimic încă la această acțiune. Am ajuns la următoarea concluzie: 

ar fi bine să semnăm un acord de partajare a costurilor cu PNUD, avînd o experiență foarte bună cu 

această instituție. Capacitățile de implimentare  a unor astfel de proiecte  s-au manifestat prin 

implementarea Proiectului de consolidare a capacităților medico-legale din anul 2012, care a fost de 

succes. Totodată, aducem la cunoștință faptul că în decurs de o lună Ministerul Finanțelor va semna un 

acord cu PNUD, iar în decurs de 3 ani acest proiect va fi implementat. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Acțiunea 6.4.5.p.3 conform Planului de acțiuni se prevede a fi implementată pe parcursul anilor 2013-

2014. Ceea ce presupune realizarea acestei acțiuni este, de fapt, procurarea echipamentului. Mijloacele 

financiare pentru procurarea echipamentului au fost alocate și de către PNUD, de aceea consider 

necesar de a raporta cu privire la acest aspect. 

 

Petru MOSCALIUC:  

Pot să spun că este finisat deja procesul de elaborare a specificațiilor tehnice pentru utilajul preconizat 

care urmează a fi procurat. Pentru efectuarea următoarelor măsuri, s-a constatat că nici Ministerul 

Sănătății, nici Centrul de Medicină Legală nu are capacități suficiente. Mijloacele financiare au fost 

alocate, însă echipamentul nu a fost procurat. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Anterior ședinței, am primit o informație scrisă de la domnul Moscaliuc care mi s-a părut a fi 

interesantă pentru grupul de lucru. Ideea este că există un proiect, care pînă acum a procurat  

echipamente în sumă de 600 000 euro, finanțat de Uniunea Europenă și cofinanțat și implementat de 

PNUD. În cadrul acestui proiect au fost instruiți și medici legiști, în concluzie, considerăm că acțiunea 

se derulează chiar și dacă o mare parte din acțiuni se derulează cu ajutorul donatorilor. 

 

 

Subiectul 4. Acțiuni scadente – progrese: 

 

Victor ZAHARIA: 
Următorul subiect pe agendă este acțiunea 6.3.3 p.1 - Elaborarea recomandărilor privind 

managementul de caz în lucrul cu copiii supuşi probaţiunii. 
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Vladimir Popa: 
Acest subiect rămîne a fi discutat la ședința viitoare. 

 

Victor ZAHARIA: 
Dacă nu aveți alte comentarii, subiectul rămîne a fi reiterat pe agenda următoarei ședințe cu 

recomandările respective. 

 

 Alexandru JITARI: 

Acțiunea 6.3.4 p.4 - Optimizarea personalului educativ, inclusiv a celui de psihologi, din instituţiile 

penitenciare în a căror custodie se află copii. 

Optimizarea personalului s-a efectuat pe parcursul anului 2012, rezultînd din necesităţile practice. 

Schimbări pe parcursul anului 2013 nu s-au operat, cu toate că conform Hotărârii Guvernului nr.735 

din 03.10.2012 cu privire la optimizarea structurii, activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor 

administrative din subordine, personalul sistemului penitenciar a fost redus cu peste 500 de unităţi. 
 

Victor ZAHARIA: 

Acest subiect a fost discutat anterior și întrebarea de fapt este și de altă natură. Abordarea din sistemul 

penitenciar trebuie schimbată, și aici vorbim nu doar de detenție fizică, dar și de posibilitatea ca aceștia să 

învețe noi valori care ulterior să le aplice.  

 

Dina ROTARCIUC: 

Care sunt de fapt programele de educare a minorului sau activitățile conform cărora, are loc reeducarea 

persoanelor din penitenciare? Este bine cunoscut faptul că în toate sentințele este indicat că aceste persoane sunt 

trimise în penitenciare pentru reeducare. Cu regret, realitatea este alta,  aceste persoane nu sunt reeducate în 

penitenciare, așa cum se indică în textul sentinței, ori  care este rolul psihologului, educatorului, asistenței 

sociale? Cred că aici trebuie să punem accent, nu pe numărul persoanelor care acordă asistență socială, însă 

despre rezultatul obținut în urma acestor activități. În acest context vreau să menționez că anumiți specialiști nu-

și îndeplinesc integral atribuțiunile de serviciu, iar în consecință persoanele eliberate din penitenciare ajung să 

comită alte recidive. 

 

Victor ZAHARIA: 

Aveți perfectă dreptate, deoarece abordarea nu este una corectă în sistemul penitenciar, însă este important că 

există aceste obiective și tendințe de îmbunătățire cu privire la partea educativă.  

 

Coordonarea și modul de executare al acțiunii 6.5.5 p. 1 - Efectuarea unui studiu privind 

procedurile de soluționare a plîngerilor referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a 

sistemului penitenciar. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Subiectul cu privire la efectuarea unui studiu privind procedurile de soluționare a plîngerilor 

referitoare la activitatea serviciilor de probaţiune şi a sistemului penitenciar, a fost introdus pe agenda 

de astăzi, deoarece în afară de faptul că este o acțiune scadentă în luna iulie, această acțiune este 

indicată ca și bugetată pentru aparatul central al Ministerului Justiției, și urmează să fie executată de 

către acesta. În planul de activitate am introdus informația care a fost transmisă de către 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare cu privire la statistică și analiză. Experții care vor fi angajați 

întru realizarea studiului, vor avea nevoie de aceste date cu privire la statistică și analiză. Informația 

transmisă de către OCP nu a fost inclusă, deoarece presupune angajarea unui expert, ceea ce nu va fi 

posibil, din cauza lipsei mijloacelor financiare. 

 

Verónica RUSU:  

Într-adevăr Ministerului Justiției, aparatului central, i s-a alocat 42 700 lei pentru realizarea acestei 

acțiuni și suntem la etapa elaborării termenilor de referință și anunțării concursului. 

Victor POPA: 
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Pentru noi este o surpriză că banii s-au alocat aparatului central doar – noi am găsit un expert foarte 

bun și eram pe cale să-l angajăm… 

 

Verónica RUSU:  

Păi, sugerați-i expertului să participe la concursul pe care-l va anunța Ministerul Justiției. 

 

Victor ZAHARIA: 

În concluzie, pînă la sfărșitul anului 2013 trebuie să avem studiul realizat, dar la moment acțiunea este 

considerată ca fiind nerealizată. Cu informații suplimentare la această acițiune veți veni pe parcurs. 

Așteptăm să se vină cu anumite propuneri deoarece atît acțiunea 6.5.5.p.1 și 6.5.5.p.2 sunt conexe de 

aceea este necesar conform indicatorilor ca proiectul de act normativ, să fie elaborat şi remis spre 

examinare  Guvernului și numărul  de plîngeri să fie soluționate.  

 

 

Subiectul 5. Informație privind elaborarea raportului intermediar 2013 pe pilonul VI. 

 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Termenul prezentării rapoartelor intermediare este 15 iulie 2013. Acțiunile ce urmează a fi raportate 

vor fi incluse în scrisorile care vor fi expediate către instituțiile responsabile. În acest context, 

menționez ca va fi necesară raportarea cu privire la acțiunile din toți 6 piloni. Ministerul Justiției va 

colecta toate rapoartele trimise de instituții cu privire la acțiunile întreprinse. Informația prezentată 

trebuie să fie detaliată, suficientă și să fie însoțite de documentele probatorii. Rapoartele trebuie să fie 

expediate în formă scrisă și electronică către secretariat pînă la 15 iulie 2013, astfel după această dată 

secretariatul va compila această informație în raportul intermediar pentru fiecare pilon în parte. 

Raportul intermediar va fi aprobat la ședința din luna septembrie. 

 
Victor ZAHARIA: 

Este important ca odată cu transmiterea informației către secretariat să se țină cont de indicatori, de 

asemenea, informația trebuie să fie completă și expediată în termen - pînă la 15 iulie 2013. 

 

Subiectul 6. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 
Victor ZAHARIA: 

Pentru ședința viitoare un subiect al agendei vor fi acțiunile scadente, și alte acțiuni care au fost 

amînate, însă nu au fost discutate în cadrul ședințelor grupului de lucru. Dacă nu sunt alte propuneri, 

sugestii, ședința se declară închisă. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 30 iulie 2013; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 30 iulie 2013, ora 14:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Rezultatele evaluării implementării Strategiei/ Planului de acțiuni efectuată echipa Proiectului UE 

privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției. Lecții de învățat  

-Planificarea în vederea obținerii rezultatelor. 
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- Discuții generale. 

- Aspecte curente cu privire la activitatea grupului de lucru. 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Victor ZAHARIA                                                                    Olivia Pîrțac 

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Veronica Rusu Ministerul Justiției 

2 Alexandru Jitari Departamentul instituții penitenciare 

3 Vladimir Popa Oficiul central de probațiune 

4 Olga Vacarciuc Centrul pentru Drepturile Omului 

5 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

6 Dina Rotarciuc Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Ecaterina Popa Institutul Național al Justiției 

8 Ruslan Ojog Ministerul Afacerilor Interne 

9 Mihai Lupu CNAJGS 

10 Viorel Rusu Centrul de Guvernare Electronică 

11 Valeriu Cupcea Centrul Național Anticorupție 

12 Victor Zaharia Reprezentant al Societății Civile 

B Membrii observatori  

 Grigoraș Alina Reprezentant al Comunității Donatorilor 

C Membrii invitați  

1 Stela Cotorcea UNICEF 

2 Pavel Postica Promo-LEX 

3 Petru Moscalciuc Ministerul Sănătății 

4 Denis Arcușa NORLAM 

5 Evghenii Goloșceapov PNUD 

6 Tatiana Crestenco Centrul pentru Drepturile Omului 

7 Andrei Bătrînac CNAJGS 

D Secretariat  

 Olivia Pîrțac Secretariatul Grupurilor de lucru 
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E Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Rodica Secrieru Curtea Constituțională 

2 Andrei Munteanu Consiliul de Mediere 

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

4 Jana Costachi Reprezentant al Societății Civile 

5 Eduard Revenco Uniunea Avocaților 

6 Ion Guzun Reprezentant al Societății Civile 

 

 


