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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 

 

Raport de monitorizare sectorial intermediar 

 

Perioada de raportare: trimestrul IV al anului 2011, trimestrele I și II ale anului 2012 

 

Şedinţe efectuate de către Grupul de lucru în perioada raportată:  

- 13 martie 2012 

- 3 aprilie 2012 

- 15 mai 2012 

- 19 iunie 2012 

 

Acţiunile raportate în iulie 2012: 

 
PROCURATURA GENERALĂ 

 

6.4.1 (1): nerealizată (termen limită – iunie 2012, expirat) – S-a 

propus extinderea termenului pînă în noiembrie 2012. Este necesar 

mai mult timp pentru realizarea acestei acţiuni. 

 

6.4.3 (2): realizată parţial (termen limită – decembrie 2012) 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

6.4.2 (2): realizată parţial (termen limită – decembrie 2013) 

 

6.4.4 (1): realizată parţial (termen limită – decembrie 2012) 

 

CENTRUL PENTRU DREPTURILE OMULUI 

DIN MOLDOVA 

6.4.3 (1): realizată parţial (termen limită – decembrie 2012) 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢĂ 

JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT (CNAJGS) 

 

6.3.1 (5): realizată (termen limită – decembrie 2016, acţiune 

continuă) 

 

6.3.1 (6): nerealizată pentru perioada de raportare; termenul nu 

a expirat (termen limită – decembrie 2016, acţiune continuă) 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI/DIP 

 

 

6.2.1 (1): realizată (termen limită – decembrie 2011) 

6.3.2 (3): nerealizată pentru perioada de raportare; termenul nu 

a expirat (termen limită – decembrie 2012) 

6.3.3 (3): realizată parţial (termen limită – decembrie 2016, 

acţiune continuă) 

6.3.4 (1): realizată parţial (termen limită – iunie 2013) 

6.4.3 (3): realizată parțial (termen limită – decembrie 2012) 

6.4.3 (4): nerealizată pentru perioada de raportare; termenul nu 

a expirat (termen limită – decembrie 2012) 

6.4.5 (1): realizată parţial (termen limită – decembrie 2012) 

6.4.5 (2): realizată (termen limită – decembrie 2012) 

6.4.5 (4): realizată (termen limită – decembrie 2012) 

6.4.6 (1): nerealizată pentru perioada de raportare; termenul nu 

a expirat (termen limită – decembrie 2012) 

6.4.6 (2): nerealizată pentru perioada de raportare; termenul nu 

a expirat (termen limită – decembrie 2014) 

6.5.2 (1): realizată parţial (termen limită – iunie 2012, expirat) 

6.5.3 (1): realizată parţial (termen limită – decembrie 2012) 
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Progresul realizării acțiunilor din Planul de acțiuni. Potrivit tabelului de mai sus, pentru perioada de 

raportare trimestrul IV 2011- trimestrul II 2012, au fost supuse procesului de monitorizare privind 

implementarea și modul de realizare 20 acțiuni din Planul de acțiuni, dintre acestea: 4 acțiuni sunt 

realizate, 10 acțiuni sunt realizate parțial și 6 acțiuni sunt nerealizate. Nivelul de realizare al acțiunilor a 

fost apreciat de către instituțiile implementatoare conform Rapoartelor de activitate intermediare și de 

către Grupul sectorial pentru Pilonul VI în cadrul ședințelor de lucru lunare.  

 

Rezultatele cooperării cu partenerii de dezvoltare. Pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Planul de 

acțiuni pentru Pilonul VI următorii parteneri de dezvoltare și-au exprimat disponibilitatea de a acorda 

asistență: PNUD, UE, CoE, UNICEF, OMS/UNODC și alții. 

 

Metodologie. Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile 

pentru implementarea acțiunilor (instituții specificate în tabelul de mai sus), prin intermediul Rapoartelor 

de activitate intermediare care au fost recepționate de către Secretariat până la 20 iulie curent. Totodată, 

au fost luate în considerare deciziile, notele, comentariile și sugestiile expuse de către membrii Grupului 

sectorial pentru Pilonul VI pe parcursul celor patru ședințe întreprinse până la acest moment.  

 

Raportul a fost întocmit în conformitate cu criteriile stabilite de Proiectul Metodologiei de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate 

informații cu privire la: termenele și nivelul de realizare al acțiunilor; măsurile întreprinse, mijloacele 

financiare utilizate / parteneriate cu donatori pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind 

procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care au fost expediate 

Secretariatului. Pentru a oferi un impact vizual considerabil asupra realizării acțiunilor s-a optat pentru 

aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate partial – 

galben; acțiuni nerealizate – roșu.  

 

 
Numărul 

domeniului 

de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

realizare 

Măsurile întreprinse 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Mijloacele financiare 

alocate și cele utilizate de 

facto pentru realizarea 

acțiunii raportate; 

Asistența recepționată  

în vederea realizătii 

acțiunii (în cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri; 

concluzii, 

recomandări 

 

Documente 

probatoare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.2.1., p. 1 

 
Efectuarea 

unui studiu 

privind 

optimizarea 

activității 

Centrului 

pentru 

Drepturile 

Omului și a 

mecanismu-

lui național 

de prevenire 

a torturii 
 

 

Grup de 

lucru creat; 

 

Studiu 

elaborat şi 

recoman-

dări 

formulate 

Trimestrul 

IV, 2011 

Au fost efectuate o 

serie de studii privind 

activitatea instituţiei 

avocatului poporului, 

printre care, Studiul 

“Instituţia avocatului 

parlamentar în  

Republica Moldova:  

realităţi şi 

perspective” elaborat  

în cadrul proiectului 

„Relaţiile UE-

Moldova - 

Monitorizarea 

Progresului în cadrul 

Parteneriatului Estic”, 

implementat de 

Realizată Au fost elaborate o 

serie de studii cu 

suportul proiectului 

„Relaţiile UE-

Moldova – 

Monitorizarea 

Progresului în cadrul 

Parteneriatului 

Estic”, implementat 

de Asociaţia pentru 

Democraţie 

Participativă ADEPT 

cu suportul financiar 

al Fundaţiei Soros-

Moldova,  PNUD-lui, 

Programul -

Susţinerea 

__________ 1. STUDIUL 
“Instituţia 

avocatului 

parlamentar 

în  

Republica 

Moldova:  

realităţi şi 

perspective”; 

 

2. STUDIUL 

„Sporirea 

eficienţei 

Centrului 

pentru 

Drepturile 

Omului din 
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Asociaţia pentru 

Democraţie 

Participativă ADEPT 

cu suportul financiar 

al Fundaţiei Soros-

Moldova; Studiul 

„Sporirea eficienţei 

Centrului pentru 

Drepturile Omului din 

Moldova. Constatări şi 

recomandări” 

(elaborat în cadrul 

proiectului PNUD); 

Studiul „Evaluarea 

problemelor actuale 

ale instituţiei 

Ombudsmanului în 

Republica Moldova” 

(elaborat în cadrul 

Programului -

Susţinerea democraţiei 

în Republica  

Moldova 

program comun dintre 

Consiliul Europei şi 

delegaţia Uniunii 

Europene 

în Republica 

Moldova) şi Studiul 

“Raport  

de revizuire 

funcţională. Centrul 

pentru Drepturile 

Omului” (elaborat  în 

cadrul proiectului 

„Suport de fortificare 

a Mecanismului 

Naţional de Prevenire 

a Torturii conform 

Protocolului 

OPCAT”). 

democraţiei în 

Republica  Moldova, 

program comun 

dintre Consiliul 

Europei şi delegaţia 

Uniunii Europene 

în Republica 

Moldova  şi 

proiectului „Suport 

de fortificare a 

Mecanismului 

Naţional de Prevenire 

a Torturii conform 

Protocolului OPCAT. 

Moldova. 

Constatări şi 

recomandări” 

 

3. STUDIUL 

„Evaluarea 

problemelor 

actuale ale 

instituţiei 

Ombudsma-

nului în 

Republica 

Moldova” 

 

4. STUDIUL 

“Raport  

de revizuire 

funcţională. 

Centrul 

pentru 

Drepturile 

Omului” 

6.3.1., p. 5 
 

Întocmirea şi 

actualizarea 

permanentă 

a listei de 

avocaţi 

specializaţi 

în asistenţa 

juridică 

garantată de 

stat în 

cauzele care 

implică copii 

 

 

Listă 

întocmită şi 

actualizată 

periodic 

Toată 

perioada 

de 

implemen-

tare a 

Strategiei, 

2012-2016 

Prin Hotărîrea 

Consiliului 

Naţional nr. 03 din 

11.04.2012, a fost 

actualizată lista de 

avocaţi specializaţi 

care acordă asistenţă 

juridică garantată de 

stat în cauzele care 

implică copii. 

http://www.cnajgs.md

/ro/cadrul-

normativ.html 

 

Realizată ____________ __________ Hotărîrea 

Consiliului 

Național 

pentru 

Asistența 

Juridică 

Garantată 

de Stat nr. 03 

din 

11.04.2012 

cu privire la 

actualizarea 

listei de 

avocați 

specializați în 

http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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cauzele care 

implică copii  

6.3.1., p. 6 
 

Elaborarea 

ghidurilor 

metodologi-

ce pentru 

avocaţii 

specializaţi 

în asistenţa 

juridică 

garantată de 

stat în 

cauzele care 

implică 

copiii 

 

 

Ghiduri 

elaborate şi 

distribuite 

Toată 

perioada 

de 

implemen-

tare a 

Strategiei, 

2012-2016  

Acțiune 

continuă 

__________ Nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare; 

Acțiune 

continuă; 

Termenul 

nu a expirat 

 

Resursele financiare 

sînt prevăzute pentru 

anul 2013. 

În perioada 

de referinţă 

nu au fost 

planificate 

resurse 

pentru 

realizarea 

acestei 

acţiuni. 

CNAJGS 

mizează pe 

suportul 

partenerilor 

de 

dezvoltare 

pentru a 

realiza 

acţiunea în 

perioada 

următoare. 

Prin urmare, 

se propune 

cooptarea 

partenerilor 

de 

dezvoltare în 

realizarea 

acţiunii date. 

__________ 

6.3.2., p. 3 

 
Modificarea 

cadrului 

normativ în 

vederea 

acordării 

dreptului de 

asistenţă 

juridică 

garantată de 

stat copiilor 

victime ale 

infracţiunilor 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 
 

Anul 2012 ___________ Nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare; 

Termenul 

nu a expirat 

 

___________ ________ ________ 

6.3.3., p. 3 

 
Asigurarea 

recrutării 

consilierilor 

de 

probațiune 

juvenilă cu 

studii în 

domeniul 

psihologiei 

și asistenței 

sociale 

Numărul 

consilierilor 

de 

probațiune 

cu studii în 

domeniu 

recrutați 

Toată 

perioada 

de 

implemen-

tare a 

Strategiei, 

2012-2016 

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. Anunţarea 

concursului a fost 

publicată în Monitorul 

Oficial, iar condiţiile 

Realizată 

parțial 
____________ ________ ANUNȚUL 

cu privire la 

desfășurarea 

concursului 

privind 

ocuparea 

funcțiilor 

publice 

vacante în 

cadrul OCP 

pe lîngă DIP;  

 
SCRISOARE 
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de desfăşurare, plasate 

pe site-ul oficial al 

DIP.  

Urmare a concursului, 

au fost angajate 3 

persoane. 

Suplimentar, către 

Ministerul Educaţiei a 

fost adresată 

solicitarea nr. 04/47 

din 23.01.12, în 

scopul informării 

studenţilor în 

domeniul sociologie şi 

asistenţă socială, 

despre posibilitatea 

efectuării stagiului 

practic, cu ulterioara 

posibilitate de 

angajare în domeniul 

probaţiunii. 

adresată 

Ministrului 

Educației, nr. 

04/47 din 

23.01.2012     

 
RĂSPUNSUL 

Ministerului 

Educației  din 

08.02.2012 

 

RĂSPUNSUL 

Ministerului 

Educației, 

USM, din 

09.02.2012 

6.3.4., p. 1 

 
Analiza şi 

modificarea 

cadrului 

normativ 

care 

reglementea-

ză 

sancţiunile 

disciplinare 

aplicate 

copiilor 

aflaţi în 

detenţie, 

măsurile de 

stimulare a 

acestor copii 

şi depunerea 

plîngerilor 

de către 

aceştia 

 

 

 

 

Evaluare 

efectuată şi 

recoman-

dări 

formulate; 

 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 2012 

și 

Trimestrul 

I și II, 

2013 

Cu referire la 

mecanismul de 

depunere a plîngerilor 

de către copii în 

detenţie - pe parcursul 

anului 2011, în cadrul 

proiectului „Suport 

Ministerului Justiţiei 

în promovarea 

reformelor justiţiei 

pentru copii” 

implementat de MJ în 

parteneriat cu 

UNICEF Moldova a 

fost realizat „Studiul 

privind sancţiunile 

disciplinare, evaluarea 

şi dezvoltarea 

mecanismului de 

depunere a plîngerilor 

de către copii în 

detenţie” (autori 

Adam Alexandru 

coordonator, Raisa 

Botezatu – preşedinte 

interimar al Curţii 

Supreme de Justiţie, 

Victor Zaharia 

director IRP, 

Alexandru Tarasov - 

psihoterapeut) – în 

care sunt formulate 

recomandări pentru 

DIP ce propun: 

operarea modificărilor 

Realizată 

parțial 
Suportul  UNICEF A se vedea 

la măsurile 

întreprinse 

STUDIILE 
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în Codul de 

Executare, Codul de 

Procedură penală şi 

Legea cu privire la 

petiţionare prin care 

urmează a se 

reglementa expres 

capacitatea minorului 

de a-şi exercita 

personal dreptul la 

petiţionare; 

introducerea în Codul 

de executare a unor 

reglementări ce ar 

stabili o procedură 

detaliată privind 

modalitatea de 

depunere de către 

minorii în detenţie a 

plîngerilor scrise şi 

procedura de 

examinare a acestora; 

operarea modificărilor 

în Codul de executare 

şi Statutul Executării 

pedepsei de către 

condamnaţi prin care 

s-ar simplifica 

procedurile de 

depunere a plîngerilor 

verbale ale deţinuţilor 

minori; includerea în 

Codul de executare a 

reglementărilor care 

stabilesc obligaţia 

statului, prin 

administraţia 

penitenciară, de a 

suporta cheltuielile 

legate de exercitarea 

drepturilor minorilor 

la petiţionare prin 

cereri şi sesizări 

adresate autorităţilor 

publice, organelor 

judiciare, instanţelor 

sau organizaţiilor 

internaţionale 

interguvernamentale a 

căror competenţă este 

acceptată şi 

recunoscută de RM 

etc. 

Considerăm oportun 

ca recomandările să 

fie examinate de către 
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DJ şi DRPMMS 

pentru a elabora 

modificările în cadrul 

legislativ. 

Totodată, cu referire 

la modificarea şi 

completarea cadrului 

normativ privind 

procedura de aplicare 

a sancţiunilor 

disciplinare, a 

măsurilor de 

stimulare a copiilor în 

detenţie – în cadrul 

proiectului „Suport 

Ministerului Justiţiei 

în promovarea 

reformelor justiţiei 

pentru copii” 

implementat de MJ în 

parteneriat cu 

UNICEF Moldova a 

fost realizat „Studiul 

privind sancţiunile 

disciplinare aplicabile 

copiilor în detenţie, cu 

accent faţă de 

excluderea încarcerării 

faţă de copii”  (experţi 

– Arina Lupuşor, 

Alexandru Adam, 

Alexandru Tarasov). 

Studiul prezintă atît 

analiza aspectelor 

juridice cît şi aspectele 

psihologice ale 

aplicării pedepsei faţă 

de copii. Totodată, 

studiul formulează 

concluzii şi 

recomandări privind 

aplicarea sancţiunilor 

disciplinare categorii 

nominalizate de 

deţinuţi. 

Recomandări privind 

sancţiunea 

încarcerării aplicabilă 

copiilor aflaţi în 

detenţie, unde:  

- Cu titlu principal, 

pentru a micşora 

cantitatea şi calitatea 

comportamentelor 

negative din partea 

copiilor deţinuţi în 
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penitenciare, dat fiind 

ineficienţa 

intervenţiilor bazate 

pe “filosofia punitivă” 

şi importanţa optării 

pentru aplicarea 

intervenţiilor 

dezvoltate în 

contextul “filosofiei 

terapiei” (cu activităţi 

precum, consilierea şi 

formare de abilităţi), 

particularităţile 

psihicului copiilor şi 

impactul sancţiunii 

disciplinare a 

încarcerării asupra 

acestora, se 

recomandă excluderea 

încarcerării ca 

pedeapsă (sancţiune 

disciplinară) pentru 

copiii deţinuţi în 

penitenciare. În acest 

sens, se propune cu 

precădere stimularea 

aplicării altor 

sancţiuni disciplinare 

cu caracter educativ. 

Totodată, excluderea 

încarcerării din 

practică trebuie să fie 

efectuată în paralel cu 

introducerea 

metodelor de lucru 

educative şi 

psihoterapeutice 

individualizate, axate 

în primul rînd pe 

lucrul cu persoanele 

cele mai 

problematice.  

- Aplicarea unor 

pedepse alternative 

încarcerării 

(efectuarea lucrărilor 

pe teritoriul 

penitenciarului, 

discuţia, explicaţia 

unui matur despre 

fapta pe care ei au 

făcut-o, posibilitatea 

de a recupera paguba 

materială pricinuită 

prin achitarea 

echivalentului  
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pecuniar sau repararea 

acesteia, etc). 

- Cu titlu secundar, să 

se admită aplicarea 

acestei sancţiuni 

excepţional ca măsură 

cu caracter extrem în 

ipoteza în care nu sînt 

asigurate măsurile 

educative şi 

psihoterapeutice 

necesare resocializării 

şi, respectiv, 

reintegrării copilului 

aflat în detenţie, astfel 

fiind exclus pericolul 

comportamentului 

agresiv şi a 

consecinţelor acestuia 

asupra însăşi a 

copilului, altor 

persoane sau 

siguranţei din 

penitenciar. Este 

vorba despre situaţiile 

cînd copilul prezintă 

pericol real atît pentru 

sine, cît şi pentru 

ceilalţi din jur (co-

deţinuţi, pesonalul 

instituţiei 

penitenciare, etc.). 

Respectiv, aplicarea 

încarcerării maximum 

pe două ore în cazurile 

cînd este necesară 

izolarea urgentă a 

copilului de grupul în 

care se află şi atunci 

cînd persistă pericol 

pentru viaţa şi 

integritatea fizică a sa 

sau a altor persoane 

6.4.1., p. 1 

 
Efectuarea 

unui studiu 

al legislației 

și al practicii 

aplicării 

măsurilor 

preventive și 

a altor 

măsuri 

procesuale 

de 

constrîngere, 

Studiu 

efectuat și 

recoman-

dări 

formulate 

Trimestrul 

I și II, 

2012 

A fost format grup de 

lucru în cadrul 

Procuraturii.  

 

A fost analizată 

practica aplicării 

măsurilor preventive 

și a altor măsuri 

procesuale. 

Nerealizată Solicitarea Asociației 

Obștești “Juriștii 

pentru drepturile 

omului” de a 

participa la realizarea 

acestei acțiuni. 

Este necesar 

mai mult 

timp pentru 

realizarea 

acestei 

acțiuni. 

 

Se propune 

de a extinde 

termenul 

pînă în 

noiembrie 

2012. 

Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

48/09 din 17 

iulie 2012 cu 

privire la 

crearea 

grupurilor de 

lucru și 

aprobarea 

componenței 

acestora; 
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cu accent pe 

arestul 

preventiv, 

arestul la 

domiciliu și 

eliberarea pe 

cauțiune  

Analiza 

legislației 

naționale și 

internaționale 

6.4.2., p. 2 

 
Instalarea 

echipamen-

telor de 

supraveghe-

re video în 

toate locurile 

de detenţie 

 

Echipamen-

te instalate 

şi sisteme 

de 

supraveghe-

re video 

funcţionale 

Anii 2012-

2013 

1. A fost emisă 

Dispoziţia MAI nr. 

26/373 din 

21.05.2012, prin care 

s-a dispus asigurarea 

în termen de până la 

01.09.2012, instalarea 

camerelor de 

supraveghere video în 

comisariatele raionale 

şi municipale de 

poliţie cu integrarea 

lor în sistemul 

automatizat de 

monitorizare 

centralizat. 

 

2. A fost indicat de a 

elabora Regulamentul 

cu privire la accesarea 

şi utilizarea 

informaţiei din 

sistemul de 

monitorizare video în 

comisariatele raionale 

şi municipale de 

poliţie. 

 

3. Conform sarcinilor 

trasate prin prezenta 

Dispoziţie, de către 

subdiviziunile MAI 

responsabile, 

actualmente a fost 

montat sistemul video 

în 17 subdiviziuni ale 

MAI şi anume: IDP al 

CGP mun. Chişinău, 

CPs Centru, Buiucani, 

Ciocana, Râşcani, 

Botanica, CPM Bălţi, 

CPR Glodeni, 

Vulcăneşti, Taraclia, 

Cahul, Comrat, 

Ciadâr-lunga, 

Cimişlia, 

Basarabeasca, Ştefan-

Vodă, Criuleni. 

 

Realizată 

parțial 
Suportul  PNUD Lucrările de 

montare a 

sistemului 

video în 

subdivizi-

unile MAI 

vor fi 

finisate la 

finele lunii 

septembrie a 

anului 

curent. 

Procesul 

verbal al 

ședinței 

grupului de 

lucru din 19 

iunie 2012; 

 

 

Licitaţia 

publică nr. 

2101/11 din 

07 decembrie 

2011 
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4. Lucrările de 

montare a sistemului 

video în 

subdiviziunile MAI 

vor fi finisate la finele 

lunii septembrie a 

anului curent. 

De către DIP, a fost 

organizată şi petrecută 

licitaţia publică nr. 

2101/11 din 07 

decembrie 2011, cu 

privire la 

achiziţionarea 

mijloacelor de 

semnalizare, pază, 

incendiu şi 

supraveghere video. În 

urma desfăşurării 

licitaţiei, a fost 

încheiat contract cu 

operatorul economic 

desemnat cîștigător şi 

au fost instalate 

mijloace video în 

penitenciarele nr. 

1,4,5,6,9,11,15,16,17,

18. Ulterior în 

penitenciarele nr. 10 și 

12 echipamentele 

video au fost instalate, 

la moment sunt în 

proces de testare a 

transmiterii imaginii 

video din fiecare 

penitenciar la ofiţerul 

de serviciu din cadrul 

unităţii de gardă a 

DIP. În penitenciarul 

nr. 10-Goian din 

cauza sistării 

activităţii 

penitenciarului 

echipamentele video 

urmează a fi instalate 

pînă la finele anului 

2012. În penitenciarul 

nr. 8-Bender, 

echipamentul video nu 

poate fi montat din 

cauza că penitenciarul 

nu este conectat la 

sursa energie electrică, 

dar la generator. 
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Cu referire la CCCEC, 

sînt instalate camere 

de luat vederi deja al 

treilea an și ele sînt la 

loc vizibil, inclusiv în 

birourile unde se 

primesc cetățenii. 

Există persoane 

împuternicite pentru a 

urmări ca aceste 

înregistrări video să 

fie stocate în mod 

corespunzător și 

profesional. Prin 

urmare, există 

echipament video 

plasat la toate etajele, 

pe coridoare, în 

izolator şi în afara 

sediului. 

6.4.3., p. 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 

 

 

 

Analiză 

efectuată și 

recoman-

dări 

formulate; 

 

După caz, 

proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat 

Anul 2012 Grup de lucru creat. 

În componența 

grupului de lucru au 

fost incluși patru 

reprezentanți ai 

Centrului pentru 

Drepturile Omului, 

doi reprezentanți ai 

Ministerului 

Afacerilor Interne și 

cîte un reprezentant al  

Procuraturii Generale, 

Centrului pentru 

Combaterea Crimelor 

Economice și 

Corupției, 

Ministerului Sănătății, 

Ministerului Justiției, 

Ministerului 

Educației, 

Ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și 

Familiei. 

Prima ședință a 

Grupului de lucru 

urmează să aibă loc la 

20 iulie 2012 în sediul 

Centrului pentru 

Drepturile Omului. 

__________________ 

Potrivit DIP, în scopul 

sporirii competenţelor, 

dezvoltării 

Realizată 

parțial 
PNUD și UE La etapa 

actuală nu 

au fost 

întîmpinate 

dificultăți. 

 

Publicarea 

în Monitorul 

Oficial a 

Planului de 

acțiuni  

pentru 

implemen-

tarea 

Strategiei  

de reformă a 

sectorului 

justiției  

pentru anii 

2011-2016 

abia la  5 

iunie 2012 a 

condiționat 

începerea 

realizării cu 

întîrziere de 

5 luni a 

acestei 

activități. 

 

Se propune 

identificarea 

resurselor 

Dispoziția  
directorului 

CpDOM nr. 

01-19d din 

13.07.2012 

privind 

crearea 

Grupului de 

lucru, precum 

și lista 

datelor de 

contact ale 

membrilor 

Grupului de 

lucru; 

 
Circulara 
DIP nr. 4/1-

3254 din 

27.06.2012 
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cunoştinţelor şi 

abilităţilor medicilor 

serviciilor medicale 

din instituţiile 

penitenciare în 

examinarea, documen-

tarea adecvată a 

leziunilor, cauzate de 

acţiuni de tortură, tra-

tament inuman şi/sau 

degradant, pe parcur-

sul anilor 2011–2012 

derulează proiectul 

„Consolidarea 

examinării medico-

legale a torturii şi a 

altor forme de 

maltratări: element 

strategic în eforturile 

integrate şi complexe 

de combatere a torturii 

şi relelor tratamente în 

Republica Moldova”, 

cu suportul financiar 

al PNUD şi UE. În 

cadrul acţiunilor 

acestui proiect este 

preconizată şi 

revizuirea cadrului 

legal pentru 

implementarea 

observaţiilor şi 

recomandărilor 

instituţiilor europene 

şi internaţionale din 

domeniul combaterii 

torturii, relelor 

tratamente. Colabora-

torii serviciului 

medical sunt instruiţi 

în examinarea 

deţinuţilor în vederea 

constatării existenţei 

leziunilor corporale 

sau altor urme de vio-

lenţă. La depistarea 

leziunilor corporale se 

întocmeşte certificat 

medical în două 

exemplare, care se 

anexează la dosarul 

personal şi cartela 

medicală a deţinutului, 

despre ce se informea-

ză ofiţerul de serviciu 

şi conducerea institu-

financiare  

pentru 

realizarea 

acțiunii date. 
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ţiei, care obligator 

sesizează în scris în 

cel mai scurt termen 

Departamentul Institu-

ţiilor Penitenciare şi 

organul teritorial al 

Procuraturii. Cu 

referire la acțiunea 

6.4.3 (p. 1), în scopul 

analizei respectării 

disciplinei în parte ce 

ține de prevenirea şi 

combaterea torturii, de 

către personalul 

sistemului penitenciar, 

la 06.06.2012 în 

instituţiile 

subordonate 

Departamentului 

Instituţiilor Peniten-

ciare a fost expediată 

o circulară înregistrată 

sub nr. 4/1-3254 din 

27.06.2012, privind 

prezentarea, în 

perioada 27-

29.06.2012 , a dărilor 

de seamă respective. 

Informaţia a fost gene-

ralizată şi s-a stabilit 

că pe parcursul primu-

lui semestru al anului 

2012, faţă de persona-

lul penitenciar nu au 

fost aplicate sancţiuni 

disciplinare pentru 

aplicarea neîntemeiată 

a forţei fizice şi a mij-

loacelor speciale. 

Totodată, pentru 

excluderea şi 

prevenirea tuturor 

formelor de tratament 

inuman şi degradant în 

adresarea cu persoane-

le private de libertate, 

personalul sistemului 

penitenciar sistematic, 

conform prevederilor 

ordinului DIP nr. 11 

din 19 ianuarie 2012 

cu privire la 

organizarea şi 

desfăşurarea pregătirii 

profesionale în 

sistemul penitenciar 
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pe anul 2012, sunt 

instruiţi în domeniul 

drepturilor omului în 

condiţii de 

penitenciar. 

6.4.3., p. 2 

 
Crearea unor 

mecanisme 

disciplinare 

interne, 

independen-

te de 

examinare a 

plîngerilor 

privind 

actele de 

tortură și alte 

rele 

tratamente 

Regulament 

elaborat; 

 

Numărul de 

plîngeri 

examinate 

Anul 2012 Solicitarea remisă de 

Procuratura Generală 

instituțiilor de resort 

privind modificarea 

actelor normative 

interne în ceea ce 

privește modul de 

examinare a 

plîngerilor privind 

actele de tortură și 

remiterea lor după 

competență 

Procuraturii.  

Realizată 

parțial 
_____________ Acțiunea 

poate fi 

realizată 

numai după 

realizarea 

acțiunii 

6.4.3., p. 1. 

Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

48/09 din 17 

iulie 2012 cu 

privire la 

crearea 

grupurilor de 

lucru și 

aprobarea 

componenței 

acestora; 

 

Analiza 

practicii 

naționale 

 

Potrivit DIP, în 

proiectul 

Regulamentului de 

activitate şi 

funcţionare a Direcţiei 

inspectare generală şi 

activitate analitică a 

DIP care urmează a fi 

implementat pînă la 

finele lunii iulie 2012, 

au fost incluse 

prevederi referitoare 

la iniţierea şi 

desfăşurarea 

anchetelor de serviciu, 

fapt, care, poate fi 

considerat un element 

al mecanismului 

intern al DIP pentru 

examinarea pretinselor 

cazuri de tortură şi 

rele tratamente, 

invocate în petiţiile 

adresate conducerii 

DIP sau constatate în 

cadrul inspectării 

activităţii operative şi 

de serviciu a 

subdiviziunilor 

sistemului penitenciar. 

De asemenea, în cazul 

constatării cazurilor 

de tortură şi rele 

tratamente, în 

activitatea colaborato-

rilor sistemului 
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penitenciar, subiectele 

respective pot fi 

supuse discuţiilor în 

cadrul Consiliului 

Consultativ DIP. 

Referitor la segmentul 

creării mecanismelor 

disciplinare interne, 

independente, de 

examinare a 

plîngerilor privind 

pretinsele acte de 

tortură şi alte rele 

tratamente, 

menţionăm că întru 

executarea planului de 

acţiuni pe perioada  

2010 – 2013 pentru 

implementarea 

recomandărilor 

Comitetului ONU, 

formulate ca urmare a 

susţinerii Raportului 

periodic privind 

implementarea 

Pactului Internaţional 

cu privire la drepturile 

civile şi politice, în 

scopul consolidării 

mecanismului naţional 

de prevenire a torturii 

(MNPT) şi facilitării 

accesului la informaţia 

utilă pentru persoanele 

ce se află în custodia 

instituţiilor 

penitenciare, de către 

serviciile subordonate 

DAEPAS DIP sunt 

revizuite şi actualizate 

în permanenţă 

panourile cu agitaţie 

vizuală conform 

prevederilor ordinului 

DIP nr.29 din 

02.03.2006 

„Regulamentului cu 

privire la agitaţia 

vizuală din instituţiile 

penitenciare”. 

În această ordine de 

idei ţinem să 

menţionăm că pe 

panoul informativ nr.1  

“Informaţie generală” 

sunt amplasate listele 
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în care se indică 

denumirile şi datele de 

contact ale mecanis-

melor şi funcţionarilor 

care au acces 

neîngrădit în locurile 

de detenţie şi care pot 

fi sesizate întru 

prevenirea şi comba-

terea torturii: 

- Preşedinţia RM; 

- Parlamentul  RM; 

- Guvernul RM; 

- Ministerul Justiţiei al 

RM; 

- Ministerul Afacerilor 

Interne al RM; 

- Ministerul Sănătăţii 

şi Protecţiei Sociale al 

RM; 

- Departamentul 

Instituţiilor 

Penitenciare; 

- Procuratura 

Generală; 

- Curtea Supremă de 

Justiţie a RM; 

- Curtea de Apel; 

- Centrul pentru  

Drepturile Omului din 

Moldova. 

Lista respectivă a fost 

completată recent cu 

informaţia ce priveşte 

Comisia de 

monitorizare a 

respectării drepturilor 

omului în instituţiile 

care asigură detenţia 

persoanelor (legea 

nr.235 din 13.11.2008 

privind controlul civil 

asupra respectării 

drepturilor omului în 

instituţiile care asigură 

detenţia persoanelor), 

în competenţa cărora 

intră examinarea 

plîngerilor privind 

pretinsele acte de 

tortură şi alte rele 

tratamente. 

6.4.3., p. 3 

 
Elaborarea 

sau 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

Anul 2012 Potrivit DIP, cadrul 

normativ nu necesită a 

fi modificat. 

Realizată 

parțial  

 

 

___________ PROPUNE-

RE: de 

solicitat de 

la Ministerul 

Art. 274 al 

CPP al RM; 

 

Art. 232 al 
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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 

 

 

 

 

 

 

examinare 

Guvernului 

Justiției să 

inițieze 

revizuirea 

cadrului 

normativ.  

 

Potrivit DIP, 

cadrul 

normativ nu 

necesită a fi 

modificat. 

 

- Art. 274 al 

CPP al RM 

deja prevede 

că „orice 

declarație/ 

plîngere sau 

alte 

circumstanțe 

ce oferă 

temei de a 

presupune 

că persoana 

a fost supusă 

acțiunilor de 

tortură, 

tratament 

inuman sau 

degradant 

urmează să 

fie 

examinate 

de către 

procuror. 

Prin urmare, 

procurorul 

își asumă 

responsabili-

tatea de a 

examina 

asemenea 

cazuri. 

 

- Reglemen-

tările actuale 

din alin.(3) 

al art. 232 al 

Codului de 

Executare, 

prevede 

obligativita-

tea 

medicului 

care 

efectuează 

Codului de 

Executare al 

RM;  

 

Procesul 

verbal al 

ședinței 

grupului de 

lucru din 19 

iunie 2012 
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examenul 

medical, de 

a sesiza 

procurorul 

în cazul în 

care constată 

că persoana 

condamnată 

a fost supusă 

la tortură, 

tratamente 

cu cruzime, 

inumane sau 

degradante, 

ori la alte 

tratamente. 

Nu necesită 

elaborare de 

acte 

normative 

privind 

instituirea 

procedurii 

de 

examinare 

medicală 

obligatorie 

deţinuţilor la 

sosire in 

instituţiile 

penitenciare, 

deoarece 

este 

reglementată 

prin 

prevederile 

art. 232 al 

Codului de 

Executare 

RM. 

6.4.3., p. 4 

 
Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

subordonă-

rii directe a 

procurorilor 

antitortură 

Procuraturii 

Generale 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 2012 ______________ Nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare; 

Termenul 

nu a expirat 

 

____________ ________ ________ 

6.4.4., p. 1 
 

Grup de 

lucru creat; 

Trimestrul 

II-IV, 2012 

A fost format un grup 

de lucru, în 

Realizată 

parțial 
_____________ Reieșind din 

consideren-

________ 
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Elaborarea 

conceptului 

sistemului 

de evidenţă a 

cazurilor de 

reţinere, 

arest şi 

detenţie; 

după caz, 

elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

 

Concept 

elaborat; 

 

După caz, 

proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

componenţa căruia 

este inclus şi MAI, 

care activează în 

scopul creării unui 

sistem de evidenţă 

electronică a 

persoanelor reţinute, 

arestate şi condamnate 

(REGISTRUL 

electronic al 

persoanelor reţinute, 

arestate, condamnate)  

tul că con-

ceptul siste-

mului de 

evidenţă a 

cazurilor de 

reţinere, 

arest şi 

detenţie; 

după caz, 

elaborarea 

proiectului 

de modifi-

care a cad-

rului norma-

tiv, este 

necesar de 

realizat către 

finele anului 

curent, în 

cadrul MAI 

au fost 

operate 

completări 

la actul 

intern ce 

prevede 

implementa-

rea Planului 

de reformă 

și în speță 

subdiviziu-

nile de com-

petență ale 

MAI au fost 

anunțate 

despre 

necesitatea 

definitivării 

către finele 

anului a 

draftului de 

referință. 

Grupul creat 

în acest sens 

s-a întrunit 

deja, iar 

odată cu 

intrarea în 

vigoare a 

completări-

lor respec-

tive la actul 

intern, care 

de altfel a 

fost supli-

mentat cu 
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acțiuni 

expres 

preluate din 

HP nr. 6, se 

va monitori-

za pe intern 

realizarea în 

termen a 

tuturor 

acțiunilor 

din Pilonii 

de 

responsabili-

tate. 

6.4.5., p. 1 

 
Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

pentru 

asigurarea 

independen-

ţei 

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 

contradic-

ţiilor în ceea 

ce priveşte 

calificarea 

acţiunilor 

drept acte de 

tortură şi 

pentru 

înăsprirea 

pedepselor 

pentru actele 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat 

Anul 2012 Proiectul de lege 

pentru modificarea 

unor acte legislative a 

fost elaborat şi acesta 

propune modificări în 

Codul penal în 

vederea excluderii 

contradicţiilor 

referitoare la definirea 

torturii şi a altor rele 

tratamente. Proiectul a 

fost supus procedurii 

de coordonare cu 

instituţiile interesate, 

iar la 26 iunie curent a 

fost organizată şi o 

masă rotundă pentru a 

discuta modificările 

propuse în Codul 

penal, Codul de 

procedură penală etc.  

În prezent proiectul se 

definitivează pentru a 

fi remis Guvernului 

spre examinare. 

Realizată 

parțial 
- Proiectul a fost 

elaborat în baza 

propunerilor de lege 

ferenda 

prezentate în adresa 

Ministerului Justiţiei 

de către societatea 

civilă, în special de 

către proiectul 

„Atlasul Torturii” şi 

proiectul PNUD 

„Consolidarea 

examinării medico-

legale a cazurilor de 

tortură şi a altor 

forme de maltratare 

în Moldova”.   

Totodată, proiectul a 

fost supus unor 

discuţii publice la 

masa rotundă, 

organizată la 26 iunie 

2012, în cadrul 

Ministerul Justiţiei în 

comun cu proiectul 

PNUD sus-numit, cu 

participarea celorlalţi 

subiecţi interesaţi. La 

masa rotundă au fost 

puse în discuţie, în 

special, subiectele 

asupra cărora au 

existat discordanţe 

între opinia MJ şi cea 

a autorităţilor 

/instituţiilor 

/societăţii civile. În 

rezultatul polemicilor 

purtate s-a reuşit 

atingerea unui 

numitor comun 

vizavi de prevederile 

Experţii 

OMS/ 

UNODC au 

vizitat RM 

în perioada 

10-13 aprilie 

2012,  

misiunea 

fiind 

coordonată 

cu 

Ministerul 

Sănătăţii și 

Ministerul 

Justiţiei. 

Experţii vor 

oferi  suport 

tehnic în 

formularea 

recomandări

lor pentru 

cadrul 

normativ, 

pentru 

asigurarea 

accesului la 

servicii, 

pentru 

identificarea 

resurselor de 

finanţare 

alternative 

etc. 

Revizuirea 

actelor 

normative în 

domeniul 

sănătăţii in 

detenţie 

necesită 

corelarea lor 

cu 

Concluziile 

și 

recomandă-

rile 
preliminare 

ale misiunii 

de evaluare 

UNODC/ 

OMS privind 

organizarea 

serviciilor de 

sănătate în 

instituțiile de 

detenție din 

RM  

 

Raportul 

UNODC/ 

OMS în 

limba engleză 

privind 

organizarea 

serviciilor de 

sănătate în 

instituțiile de 

detenție din 

RM  
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de tortură în 

corelare cu 

gravitatea 

acestora 

 

 

 

 

proiectului. 

 

- Suportul financiar și 

metodologic al 

biroului local şi 

Regional al 

Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii 

în parteneriat cu 

UNODC. 

 

- Experţii OMS/ 

UNODC vor oferi  

suport tehnic în 

formularea 

recomandărilor 

pentru cadrul 

normativ, pentru 

asigurarea accesului 

la servicii, pentru 

identificarea 

resurselor de 

finanţare alternative, 

etc. 

 

recomandă-

rile 

internaţiona-

le şi 

menţinerea 

echivalenţei 

faţă de 

sectorul 

civil.  

În această 

ordine de 

idei, 

executarea 

acestui 

punct nu 

ţine de 

nivelul 

Direcţiei 

Medicale 

DIP. 

Urmează de 

identificat  

soluţiile 

după 

analizarea 

raportului de 

la experţii 

OMS/ 

UNODC şi 

de discutat 

în grupuri de 

lucru la 

nivelul 

Ministerului 

Justiţiei, 

Ministerului 

Sănătăţii şi 

Guvernului. 
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6.4.5., p. 2 

 
Elaborarea 

proiectului 

de lege 

privind 

instituirea 

controlului 

medical 

obligatoriu 

al 

persoanelor 

private de 

libertate la 

fiecare 

primire 

în/eliberare 

din locurile 

de detenţie 

 

 

 

 

Grup de 

lucru creat; 

 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 2012 Proiectul de lege 

pentru modificarea 

unor acte legislative 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 Proiectul a 

fost supus procedurii 

de coordonare cu 

instituţiile interesate, 

iar la 26 iunie curent a 

fost organizată şi o 

masă rotundă pentru a 

discuta modificările 

propuse în Codul 

penal, Codul de 

procedură penală etc.  

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. 

 

Realizată - Proiectul a fost 

elaborat în baza 

propunerilor de lege 

ferenda 

prezentate în adresa 

Ministerului Justiţiei 

de către societatea 

civilă, în special de 

către proiectul 

„Atlasul Torturii” şi 

proiectul PNUD 

„Consolidarea 

examinării medico-

legale a cazurilor de 

tortură şi a altor 

forme de maltratare 

în Moldova”.   

Totodată, proiectul a 

fost supus unor 

discuţii publice la 

masa rotundă, 

organizată la 26 iunie 

2012, în cadrul 

Ministerul Justiţiei în 

comun cu proiectul 

PNUD sus-numit, cu 

participarea celorlalţi 

subiecţi interesaţi. La 

masa rotundă au fost 

puse în discuţie, în 

special, subiectele 

asupra cărora au 

existat discordanţe 

între opinia MJ şi cea 

a autorităţilor 

/instituţiilor 

/societăţii civile. În 

rezultatul polemicilor 

purtate s-a reuşit 

atingerea unui 

numitor comun 

vizavi de prevederile 

proiectului. 

 

Cadrul 

normativ nu 

necesită a fi 

modificat, 

potrivit DIP. 

 

Proiect de 

lege pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative; 

 

Notă 

informativă 

la proiectul 

de lege pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative   

Potrivit DIP, cadrul 

normativ nu necesită a 

fi modificat, întrucît 

reglementările actuale 

din pct. 9, 25, 26 ale 

Statutului executării 

pedepsei de către 

condamnaţi, precum şi 

alin.(1) art.232 al 

Codului de executare, 

prevede obligativitatea 

realizării examinării 

medicale a 

persoanelor arestate şi 

condamnate, şi 

prevede următoarele: 

- Examenul medical al 

tuturor deţinuţilor se 

efectuează la primirea 

în penitenciar. 

Colaboratorul 

serviciului medical 

verifică deţinuţii în 
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vederea constatării 

existenţei leziunilor 

corporale sau altor 

urme de violenţă, a 

existenţei stării de 

embrietate etc. 

Rezultatele 

examenului care 

conţin date privind 

starea lor psihică şi 

somatică se 

înregistrează în fişa 

medicală de 

ambulator. 

- În cazul constatării 

faptului că deţinutul 

are leziuni corporale 

se acordă ajutorul 

medical necesar. În 

caz de necesitate, 

acesta se internează în 

secţia medicală a 

penitenciarului. Dacă 

deţinutul necesită 

tratament urgent în 

staţionar, lui i se 

acordă ajutorul 

medical şi conform 

raportului medicului 

sînt luate măsuri 

pentru transportarea 

acestuia în staţionar. 

Despre constatările 

existenţei leziunilor 

corporale la deţinuţii 

parveniţi în 

penitenciar 

administraţia 

instituţiei este obligată 

să înştiinţeze în scris, 

în cel mai scurt 

termen, 

Departamentul 

Instituţiilor 

Penitenciare şi 

organul teritorial al 

Procuraturii în 

circumscripţia căruia 

este dislocat 

penitenciarul. După 

procedurile de 

primire, deţinuţii sunt 

plasaţi în carantină pe 

o perioadă de până la 

15 zile, în decursul 
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căreia aceştia sunt 

supuşi examenului 

medical general în 

vederea determinării 

stării sănătăţii şi 

capacităţii de muncă, 

precum şi prescrierii, 

după necesitate, a 

tratamentului indivi-

dual. Mai mult ca atât, 

a fost elaborată şi 

aprobată dispoziţia 

Directorului General 

DIP nr.76d din 02 

iulie 2008 „Cu privire 

la respectarea 

efectuării examenului 

medical al deţinuţilor 

la admiterea în 

penitenciar". Colabo-

ratorii serviciului 

medical sunt instruiţi 

în examinarea  

deţinuţilor în vederea 

constatării existenţei 

leziunilor corporale 

sau altor urme de 

violenţă. La depistarea 

leziunilor corporale se 

întocmeşte certificat 

medical în două 

exemplare, care se 

anexează în dosarul 

personal şi cartela 

medicală a deţinutului, 

despre ce se 

informează ofiţerul de 

serviciu şi conducerea 

instituţiei, care 

obligator sesizează în 

scris în cel mai scurt 

termen Departamen-

tul Instituţiilor 

Penitenciare şi 

organul  

teritorial al 

Procuraturii. 

6.4.5., p. 4 

 
Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a 

Codului 

penal nr. 

985-XV din 

18 aprilie 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 2012 Proiectul de Lege 

pentru modificarea 

unor acte legislative a 

fost elaborat şi acesta 

propune modificări în 

Codul penal în 

vederea excluderii 

contradicţiilor 

referitoare la definirea 

Realizată Proiectul a fost 

elaborat în baza 

propunerilor de lege 

ferenda 

prezentate în adresa 

Ministerului Justiţiei 

de către societatea 

civilă, în special de 

către proiectul 

________ Proiect de 

lege pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative; 

 

Notă 
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2002 în 

vederea 

excluderii 

contradicţii-

lor 

referitoare la 

definirea 

torturii şi a 

altor rele 

tratamente 

torturii şi a altor rele 

tratamente. Proiectul a 

fost supus procedurii 

de coordonare cu 

instituţiile interesate, 

iar la 26 iunie curent a 

fost organizată şi o 

masă rotundă pentru a 

discuta modificările 

propuse în Codul 

penal, Codul de 

procedură penală etc.  

În prezent 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. 

„Atlasul Torturii” şi 

proiectul PNUD 

„Consolidarea 

examinării medico-

legale a cazurilor de 

tortură şi a altor 

forme de maltratare 

în Moldova”.   

Totodată, proiectul a 

fost supus unor 

discuţii publice la 

masa rotundă, 

organizată la 26 iunie 

2012, în cadrul 

Ministerul Justiţiei în 

comun cu proiectul 

PNUD sus-numit, cu 

participarea celorlalţi 

subiecţi interesaţi. La 

masa rotundă au fost 

puse în discuţie, în 

special, subiectele 

asupra cărora au 

existat discordanţe 

între opinia MJ şi cea 

a autorităţilor 

/instituţiilor 

/societăţii civile. În 

rezultatul polemicilor 

purtate s-a reuşit 

atingerea unui 

numitor comun 

vizavi de prevederile 

proiectului. 

informativă 

la proiectul 

de lege pentru 

modificarea 

și 

completarea 

unor acte 

legislative   

6.4.6., p. 1 

 
Elaborarea 

cadrului 

normativ 

necesar 

pentru 

reabilitarea 

victimelor 

torturii şi 

altor rele 

tratamente 

Proiect de 

act 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 2012 __________ Nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare; 

Termenul 

nu a expirat 

 

____________ ________ _________ 

6.4.6., p. 2 

 
Dezvoltarea 

serviciilor de 

reabilitare a 

victimelor 

torturii şi 

altor rele 

tratamente 

Servicii 

create 

Anii 2012-

2014 

____________ Nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare; 

Termenul 

nu a expirat 

 

___________ ________ _________ 
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6.5.2., p. 1 

 
Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

transferării 

Oficiului 

central de 

probaţiune 

în 

subordinea 

nemijlocită a 

Ministerului 

Justiţiei 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 
 

Trimestrul 

I-II, 2012 

Ministerul Justiţiei a 

elaborat în executarea 

acestei acțiuni două 

proiecte de acte 

normative: 

1. Proiectul Hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la organizarea şi 

funcţionarea 

Ministerului Justiţiei, 

care propune spre 

aprobare Regulamen-

tul privind organizarea 

şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei; 

Structura aparatului 

central al Ministerului 

Justiţiei; Lista 

instituţiilor din 

subordinea 

Ministerului Justiţiei; 

Lista instituţiilor 

monitorizate de către 

Ministerul Justiţiei; 
Componenţa nominală 

a Colegiului 

Ministerului Justiţiei. 

2. Proiectul Hotărîrii 

Guvernului cu privire 

la optimizarea 

structurii şi activităţii 

Ministerului Justiţiei 

şi instituţiilor din 

subordine.  

Ambele proiecte 

vizează inclusiv 

includerea oficiului 

central de probaţiune 

în subordinea 

nemijlocită a 

Ministerului Justiţiei. 

Proiectele urmează a 

fi remise spre 

coordonare 

instituţiilor interesate, 

precum şi instituţiilor 

din subordine.  

Realizată 

parțial  
_____________ În  contextul 

Legii nr. 96 

din 3 mai 

2012 pentru 

modificarea 

şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

prin care s-

au acordat 

competenţe 

Ministerului 

Justiţiei  

pentru 

reprezenta-

rea statului 

în cauzele 

privind 

constatarea 

încălcării 

dreptului la 

judecarea în 

termen 

rezonabil a 

cauzei sau a 

dreptului la 

executarea 

în termen  

rezonabil a 

hotărîrii 

judecăto-

reşti, 

precum  şi în 

cauzele 

privind 

repararea 

prejudiciului 

cauzat prin 

acţiunile 

ilicite ale 

organelor de 

urmărire 

penală, ale 

procuraturii 

şi ale 

instanţelor 

judecătoreşti 

şi care 

implică 

nemijlocit  

necesitatea 

modificării 

Regulamen-

tului 

Ministerului 

Notă 

informativă 

și Proiectul 

Hotărîrii 

Guvernului 
cu privire la 

organizarea şi 

funcţionarea 

Ministerului 

Justiţiei; 

 

Notă 

informativă 

și  Proiectul 

Hotărîrii 

Guvernului 
cu privire la 

optimizarea 

structurii şi 

activităţii 

Ministerului 

Justiţiei şi 

instituţiilor 

din 

subordine. 
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Justiţiei, s-a 

considerat 

oportună 

amînarea 

promovării 

proiectului  

noului 

Regulament 

al 

Ministerului 

Justiţiei, 

pînă la 

publicarea 

Legii 96 din 

3 mai 2012. 

6.5.3., p. 1 

 
Elaborarea 

proiectului 

de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

asigurării 

continuităţii 

procesului 

de 

probaţiune 

individualiza

t, începînd 

cu etapa 

presentenţia-

lă şi 

terminînd cu 

serviciile de 

asistenţă 

postdetenţie 

Proiect de  

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 2012 În perioada de 

raportare au fost 

elaborate şi expediate 

la DIP (nr . 06/480 din 

06.06.2012) proiectele 

pentru modificarea şi 

completarea Codului 

de Executare, Codului 

Penal, Codului 

Contravenţional şi 

Legii cu privire la 

probaţiune. 

 

Realizată 

parțial 
_____________ ________ ________ 

 

 

 


