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DESPRE NORLAM

M

isiunea Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM)
este un program sectorial implementat de către
Ministerul Justiţiei şi Securităţii Publice al Norvegiei și
ﬁnanţat de către Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei.
NORLAM și-a desfășurat activitatea în perioada 20072017 în baza Memorandumului de Înţelegere bilateral
semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Regatului Norvegiei la 3 mai 2007, care a fost ulterior
prelungit.

Scopul principal al Misiunii NORLAM este de a oferi asistenţă în consolidarea competenţelor în sectorul justiţiei
în vederea creşterii eﬁcienţei instituţiilor care garantează
drepturile omului şi supremaţia legii în Republica Moldova în conformitate cu angajamentele şi obiectivele de integrare europeană a Republicii Moldova. Cetăţenii trebuie să beneﬁcieze de un sistem al justiţiei eﬁcient, inclusiv
de instanţe de judecată imparţiale și eﬁciente, procurori
independenţi și obiectivi și avocaţi activi care respectă
valorile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
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Echipa NORLAM a inclus 34 profesioniști înalt caliﬁcaţi
din Norvegia, care reprezentau diferite profesii ai „lanţului justiţiei” (procurori, judecători, avocaţi, consilieri
de probaţiune și șeﬁ de penitenciare). Ei au cooperat
cu colegii moldoveni printr-un dialog deschis în vederea obţinerii celui mai mare grad de eﬁcienţă. Activităţile
NORLAM în Moldova erau bazate pe sistemul de drept
și expertiza norvegiană, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului și practica Curţii Europene a Drepturilor
Omului, precum și pe alte standarde internaţionale general acceptate.
Pe parcursul celor zece ani de activitate în Moldova,
NORLAM și-a creat o reputaţie a unei echipe mici și ﬂexibile de practicieni norvegieni înalt caliﬁcaţi, capabili să
răspundă prompt solicitărilor de asistenţă și necesităţilor partenerilor locali. NORLAM a stabilit relaţii fructuoase de cooperare și a lucrat cu următoarele instituţii
din Republica Moldova: Curtea Constituţională, Ministerul Justiţiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al
Procurorilor, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea
Supremă de Justiţie, Uniunea Avocaţilor, instanţele de
judecată și curţile de apel, Departamentul Instituţiilor
Penitenciare, Inspectoratul Naţional de Probaţiune, instituţiile penitenciare și birourile teritoriale de probaţiune.
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SISTEMUL JUDECĂTORESC

D

e la începutul activităţii sale în Republica Moldova,
NORLAM a promovat principiile unui proces echitabil, sporirea eﬁcienţei procedurilor judiciare prin
interacţiune profesională și îmbunătăţirea cunoașterii
sistemului judiciar cu privire la Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului și la implementarea acesteia.
Începând cu anul 2008, experţii NORLAM au desfășurat
peste 50 de seminare pentru judecători în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei privind tranziţia practicilor
judiciare la standardele europene, utilizarea practică a
hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului la nivel
naţional, gestionarea cazurilor, respectarea termenului
rezonabil, provocări etice, jurisprudenţa CtEDO și metoda juridică conform tradiţiei precedentului juridic etc.
Arta unei bune motivări, de exemplu, a reprezentat un
subiect constant al seminarelor noastre, iar experţii norvegieni au adus întotdeauna exemple practice din activitatea lor de zi cu zi, ceea ce a făcut ca interacţiunea cu
judecătorii moldoveni să devină și mai fructuoasă.
În 2008, NORLAM a prezentat ideea de ședinţă de judecată continuă și a încercat să piloteze un proiect în două
instanţe din Moldova. Modelul norvegian a fost împărtășit în mai multe rânduri autorităţilor, inclusiv printr-o vizită de studiu în cadrul instituţiilor norvegiene relevante.
Cu toate acestea, experienţa a arătat că circumstanţele
de atunci nu erau încă favorabile pentru introducerea
unui astfel de concept în Republica Moldova.
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În perioada 2010-2011, un judecător de la Curtea Supremă de Justiţie din Norvegia a elaborat cinci lucrări și a
participat în cadrul mai multor evenimente pentru a prezenta omologilor moldoveni posibilităţi de asigurare a
unei practici uniforme în aplicarea legislaţiei naţionale.
În perioada 2012-2015, NORLAM a promovat ideea audierii copiilor victime/martori ai infracţiunilor în condiţii
prietenoase copiilor. Modiﬁcările necesare ale legislaţiei
au fost adoptate cu succes, iar profesioniștii relevanţi au
fost expuși modelului norvegian. Totuși, din cauza situaţiei economice precare, a devenit imposibilă instituţionalizarea Centrului pentru audierea minorilor victime și
martori ai infracţiunilor din Moldova.
NORLAM a sprijinit modiﬁcările propuse în legislaţie
pentru a spori independenţa judiciară. Discreţia judecătorilor în privinţa individualizării pedepsei a fost unul
dintre subiectele unei conferinţe internaţionale, organizată de NORLAM în iunie 2016. În consecinţă, NORLAM
a promovat pachetul legislativ cu privire la umanizarea
politicii penale.
Cinci judecători de la toate nivelurile de instanţe sunt
membri ai Grupului Resursă pentru Drepturile Omului.
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ACTIVITATEA NORLAM

PROCURATURA

D

6

e la începutul activităţii sale în Republica Moldova,
NORLAM a asistat Procuratura Republicii Moldova în prevenirea încălcărilor comise în izolatoarele
de detenţie preventivă, asigurarea îndeplinirii cerinţelor
legale privind arestarea preventivă și îmbunătăţirea cunoștinţelor procurorilor privind legalitatea și Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului și a standardelor sale de
aplicare a detenţiei preventive.

de cursuri anuale de instruire. Constatările acestui raport
au fost utilizate în continuare în seminare de instruire.
Ele au reprezentat baza pentru un eventual proiect care
a trebuit să ﬁe întrerupt din cauza încheierii programului, Proiectul a avut ca scop îmbunătăţirea performanţei
procurorilor și a judecătorilor de instrucţie în ceea ce privește motivarea solicitărilor și încheierilor de aplicare a
arestării preventive.

Pe tot parcursul activităţii sale, NORLAM a reușit să instruiască majoritatea procurorilor din ţară cu privire la
aplicarea arestării preventive în conformitate cu standardele CtEDO. Au fost organizate instruiri pentru formatori,
au fost elaborate reglementări privind competenţele de
inspecţie ale procurorilor în legătură cu izolatoarele de
poliţie; au fost furnizate informaţii și materiale consultative de către NORLAM la solicitarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova și au fost introduse formulare
standardizate pentru demersurile de solicitare a arestării
preventive.

NORLAM a fost, de asemenea, un membru activ al Grupului de lucru instituit pentru redactarea noii legi cu privire la procuratură. Principiile NORLAM promovate de-a
lungul anilor au fost introduse în lege, printre care putem
menţiona: introducerea unei ierarhii clare în cadrul procuraturii; consolidarea independenţei procuraturii atât
instituţional, cât și pentru procurorul desemnat pe caz;
raţionalizarea instituţiilor și activităţilor procuraturii, de
ex. excluderea procurorului din supravegherea probaţiunii și penitenciarelor, precum și înlăturarea acestuia din
cauzele civile.

În perioada 2010-2012, un expert norvegian a evaluat
mai mult de 335 de demersuri de solicitare a arestării
preventive din 44 de procuraturi, examinând aproximativ 1340 de cerinţe legale, care a culminat cu o evaluare a
utilizării practice a formularelor tipizate de demersuri de
solicitare a arestării preventive. Studiul a concluzionat
că este încă necesară dezvoltarea competenţelor procurorilor în acest domeniu și a recomandat organizarea

Patru procurori au fost membri ai Grupului Resursă pentru Drepturile Omului.
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ACTIVITATEA NORLAM

AVOCATURA

D

e la începutul activităţii sale în Moldova, NORLAM
a încercat să identiﬁce cele mai stringente necesităţi ale profesiei de avocat, ajutând avocaţii să-și
consolideze competenţele și rolul, să dobândească mai
bune abilităţi de litigare și să ﬁe mai activi. În perioada
2009-2010, am participat activ cu expertiză în reforma
avocaturii.
De-a lungul anilor, NORLAM a organizat în colaborare cu
partenerii săi, diferite seminare pentru avocaţi și stagiari.
Am încercat, de asemenea, să consolidăm capacităţile
avocaţilor publici și să le sporim rolul și poziţia în procesul penal.
În perioada 2013 și 2014, în colaborare cu Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, Baroul Bălţi și ABA ROLI,
am participat la seminare organizate pentru aproximativ 300 de avocaţi din regiunile de nord ale ţării, care
s-au axat pe cele mai recente amendamente la legislaţie,
arestul și detenţia preventivă și promovarea înţelegerii
importanţei unei practici judiciare uniforme.
În colaborare cu ONG-ul „Ambasada Drepturilor Omului” din Chișinău și Misiunea OSCE în Moldova, NORLAM
a organizat câteva zeci de seminare pentru avocaţi, juriști și activiști pentru drepturile omului pe diverse teme,
care au vizat îmbunătăţirea cunoștinţelor și abilităţilor
lor în domeniul drepturilor omului. În plus, avocaţii de pe
ambele maluri ale Nistrului au avut ocazia să interacţio-
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neze și să facă schimb de experienţă. De asemenea, am
colaborat cu „Ambasada Drepturilor Omului” în cadrul
ciclului de instruire - Educaţie la distanţă în domeniul
drepturilor omului pentru juriști prin participarea la diverse mese rotunde, conferinţe și reuniuni naţionale și
internaţionale, având ca obiectiv principal dezvoltarea
abilităţilor de utilizare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului și jurisprudenţa Curţii Europene pentru
Drepturile Omului în mod activ și eﬁcient în activitatea
lor zilnică.
NORLAM a iniţiat, de asemenea, proiectul Avocaţi pentru Reformă - o platformă informală pentru discuţii pentru avocaţii activi hotărâţi să se întâlnească și să discute
despre provocările lor profesionale practice.
Pe parcursul anului 2015, împreună cu ABA ROLI Moldova, NORLAM a făcut parte din Grupul de lucru pentru
elaborarea noii versiuni a Codului deontologic al avocatului, care a fost aprobată cu succes în 2016.
Începând cu anul 2011, NORLAM a promovat, de asemenea, accesul avocatului la materialele dosarului la etapa
de urmărire penală pentru respectarea principiului procesului echitabil și salută recentele modiﬁcări la Codul
de procedură penală.
Avocaţii au fost, de asemenea, parte din Grupul Resursă
pentru Drepturile Omului.
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ACTIVITATEA NORLAM

SISTEMUL PENITENCIAR

P

e parcursul întregii perioade de activitate în Moldova, șase șeﬁ de penitenciare din Norvegia au făcut
parte din echipa NORLAM. La început era evidentă
necesitatea de a concentra eforturile pe instruirea angajaţilor, în special, a liderilor, în aplicarea principiilor de
bază, cum sunt principiul individualizării și normalităţii.
Următorul pas a fost instruirea trainerilor în domeniul
drepturilor omului.
În 2011, NORLAM a început să lucreze pe bază de proiecte la Penitenciarul nr. 4-Cricova și Penitenciarul nr.
13-Chișinău. Activităţile s-au axat pe necesităţile identiﬁcate împreună cu angajaţii din sistemul pentenciar, cum
ar ﬁ securitatea în peniteciar. Urmare a acestei experienţe, NORLAM a decis să lucreze asupra unui penitenciar-pilot pentru minori. În cadrul acestui proiect, noi am
promovat gândirea norvegiană și cele mai bune practici
europene în domeniul tratamentului minorilor. În 2013 a
fost deschis penitenciarul nou pentru minori. Angajaţii
și liderii au fost instruiţi atât în Moldova, cât și în Norvegia. Dat ﬁind un șir de probleme cu care s-a confruntat
penitenciarul, NORLAM a considerat necesar să-i susţină pe minorii deţinuţi cu activităţi. NORLAM a implicat
ONG-urile locale pentru a asigura transparenţa. Astăzi
Penitenciarul nr. 10-Goian trece printr-o perioadă care
încă mai necesită o schimbare strategică.
În 2015, dată ﬁind deschiderea angajaţilor și conducerii
penitenciarului pentru femei, dar și a Ministerului Justi-
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ţiei, NORLAM a identiﬁcat necesitatea de a dezvolta Penitenciarul nr. 7-Rusca. În cooperare cu acesta, NORLAM
a reușit să realizeze următoarele: • inaugurarea sectorului deschis; • evaluarea funcţională și analiza proceselor
interne; • cercetarea antropologică în domeniul violenţei
domestice, realizată în comun cu Universitatea de Stat
din Moldova; • instruirea angajaţilor penitenciarului; • organizarea activităţilor pentru femeile aﬂate în detenţie.
Scopul acestor eforturi a fost de a contribui la pregătirea
femeilor pentru eliberare și reintegrarea lor socială reușită.
În 2015, Departamentul Instituţiilor Penitenciare a solicitat implicarea NORLAM în domeniul detenţiunii pe viaţă.
Pentru a spori nivelul de conștientizare și a lansa discuţiile publice despre detenţiunea pe viaţă, NORLAM a iniţiat
proiectul HAMLET la Penitenciarul nr. 17-Rezina. Proiectul
dat le-a oferit deţinuţilor pe viaţă posibilitatea de a se
dezvolta prin intermediul artei.
Pe parcursul anilor, NORLAM a lucrat cu Departamentul
Instituţiilor Penitenciare la elaborarea politicilor, planiﬁcarea strategică și modiﬁcări la legislaţie. Prin intermediul
seminarelor, instruirilor, grupurilor de lucru, vizitelor de
studiu în România și Norvegia, noi împreună am reușit să
elaborăm Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar
și un proiect de lege pentru modiﬁcarea legislaţiei execuţional-penale. Puţin am ﬁ reușit fără deschiderea și dialogul permanent cu Ministerul Justiţiei.
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ACTIVITATEA NORLAM

PROBAŢIUNEA

Î

n anul 2007 a fost instituit Departamentul de executare subordonat Ministerului Justiţiei. Conceptul unui
sistem modern al probaţiunii era nou. De aceea, NORLAM a început să instruiască toţi șeﬁi birourilor de executare și secţiilor de probaţiune atât în domeniul rolului
consilierilor de probaţiune, cât al abilităţilor manageriale. Pentru a asigura durabilitatea și instituţionalizarea
eforturilor de instruire, NORLAM, în comun cu Institutul
de Reforme Penale, a creat un grup resursă alcătuit din
12 traineri. Grupul include consilierii de probaţiune din
toată ţara, care au fost instruiţi în aplicarea metodelor de
predare și a conceptelor de probaţiune în conformitate
cu noua Lege cu privire la probaţiune.
Dată ﬁind prezenţa practicienilor norvegieni, care reprezentau întregul lanţ al justiţiei, NORLAM a jucat un rol
activ în promovarea probaţiunii printre judecători, procurori și avocaţi. De asemenea, NORLAM a promovat
cooperarea între penitenciar și probaţiune la etapa pregătirii deţinuţilor pentru eliberare.
În 2015, NORLAM, împreună cu Oﬁciul Central de Probaţiune, a elaborat un proiect axat pe îmbunătăţirea
calităţii sancţiunilor comunitare. Scopul principal era ca
probaţiunea să devină o alternativă sigură a pedepsei
cu închisoarea. Majoritatea acţiunilor incluse în proiect
au fost implementate cu succes. Rezultatele cheie erau:
instruirea tuturor consilierilor de probaţiune în aplicarea
interviului motivaţional – un instrument pe care trebu-
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ie să-l cunoască ﬁecare consilier de probaţiune pentru a
oferi susţinerea necesară clienţilor, instruirea în aplicarea
programului cognitiv pentru persoanele dependente de
droguri, îmbunătăţirea legislaţiei și practicii privind implementarea sancţiunilor comunitare, asigurarea cu echipament a centrelor regionale multifuncţionale etc.
Liberarea condiţionată este rareori aplicată în Moldova.
NORLAM a constatat că aceasta este una din cauzele suprapopulării penitenciarelor. Drept urmare, în 2015-2016,
prin modiﬁcări la legislaţie și seminare, NORLAM a contribuit la aplicarea îmbunătăţită și mai vastă a liberării condiţionate. În consecinţă, liberarea condiţionată a început
să ﬁe aplicată mai frecvent.
În ultimul an de activitate, Misiunea și-a concentrat resursele pe îmbunătăţirea eﬁcienţei probaţiunii în Moldova.
Noi am organizat câteva ședinţe și un atelier de lucru cu
consilierii de probaţiune pentru a identiﬁca procesele care
pot ﬁ îmbunătăţire, astfel încât probaţiunea să contribuie
la siguranţa societăţii prin lucrul cu infractorii cu cel mai
înalt risc de recidivă. Urmare a cooperării de lungă durată
și a interacţiunii cu probaţiunea, precum și luând în consideraţie lecţiile învăţate pe parcursul celor 10 ani, NORLAM
a pregătit pentru Ministerul Justiţiei un plan de acţiune
care abordează cele mai stringente probleme ce urmează
a ﬁ soluţionate pentru a spori eﬁcienţa, calitatea și motivaţia consilierilor de probaţiune.
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ACTIVITATEA NORLAM

GRUPUL RESURSĂ ÎN DOMENIUL
DREPTURILOR OMULUI

G

14

rupul resursă în domeniul drepturilor omului, creat
de NORLAM și ABA ROLI Moldova în 2013, include
14 reprezentaţi ai sistemului judecătoresc, procuraturii și avocaturii.

Grupul a beneﬁciat de o instruire comprehensivă în implementarea drepturilor omului, cu accent deosebit pe
Articolul 6 CEDO, metodologia de predare, interacţiunea
cu mass-media etc.

Pe parcursul anilor, membrii grupului resursă au participat la 12 instruiri, 2 vizite de studiu – una la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și una – în Norvegia, au
participat la programul de instruire în domeniul Managementului schimbării și au implementat de sine stătător
5 mini-proiecte, în care au activat în calitate de traineri
în regiuni, asigurând, astfel, durabilitatea și asumarea
proiectelor la nivel local.

Din perspectiva performanţei, membrii au devenit instrumente valoroase pentru instruirea profesioniștilor
din regiune, cu accent pe asumarea rezultatelor la nivel
local, practicabilitate, aplicabilitate și durabilitate. Programul Lideri Promotori ai Schimbărilor a contribuit la
consolidarea abilităţilor lor de lideri, i-a îmbunătăţit capacitatea de a promova schimbări pozitive în cadrul instituţiilor pe care le reprezintă și a funcţiilor pe care le
deţin în sectorul justiţiei.
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ACTIVITATEA NORLAM

SEMINARE

P

e parcursul celor 10 ani de activitate în Republica
Moldova, experţii NORLAM au desfășurat, în cooperare cu Institutul Naţional al Justiţiei, seminare
separate pentru judecători, procurori, avocaţi, angajaţi
ai penitenciarelor și probaţiunii, dar și seminare comune,
în care reprezentanţii diferitor profesii au avut posibilitatea să interacţioneze, să participe la simularea ședinţelor
de judecată, să lucreze în grup, să analizeze studiile de
caz. Numărul total al participanţilor ajunge la 4500 de
persoane.
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COMENTARII
LA PROIECTE DE LEGE

Î

n timpul activităţii sale în Moldova, NORLAM a acordat
asistenţă Ministerului Justiţiei prin prezentarea aproximativ a 40 de opinii la proiecte de lege, contribuind,
astfel, la armonizarea legislaţiei cu standardele CtEDO.

ACTIVITATEA NORLAM

Unele dintre acestea se refereau la: • independenţa judecătorilor; • profesia de avocat; • răspunderea persoanelor
juridice; • asigurarea remediilor eﬁciente la nivel naţional
pentru încălcarea drepturilor omului; • Codul de etică al
procurorilor; • ierarhia în organele procuraturii; • umanizarea Codului penal; • accesul la documente la etapa de
urmărire penală; • Strategia de reformare a sectorului justiţiei; • Legea cu privire la probaţiune; • Codul de etică
al angajatului sistemului penitenciar; • criminalizarea raidurilor bancare; • îmbogăţirea ilicită; • testarea integrităţii profesionale; • cazuri speciale de audiere a minorilor
victime și martori ai infracţiunilor; • Codul deontologic al
avocaţilor; • legea amnistiei; • mărirea unităţii convenţionale; • compensarea victimelor infracţiunilor; • activitatea
specială de investigaţie; • protecţia informatorilor; • monitorizarea electronică; • umanizarea legii penale.
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FOȘTI MEMBRI AI NORLAM

Iver Huitfeldt
Judecător la Curtea
de Apel Oslo
Şef al Misiunii: martie
2007 - aprilie 2008

Ellen Soﬁe Solbrække
Şef de penitenciar
În Moldova: august 2008 august 2009

Hilde Lundeby
Şef adj. în Oﬁciul Regional, Serviciile Corecţionale ale Norvegiei
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Bjørn Larsen
Procuror

În Moldova: noiembrie
2007 - aprilie 2009

În Moldova: noiembrie
2007 - iunie 2010
Nou mandat: septembrie
2012 - februarie 2014

Ivar Svensgård
Judecător

Britt Meling
Procuror

În Moldova: aprilie 2009
- decembrie 2009

În Moldova: februarie
2009 - martie 2010

În Moldova: martie 2007 iunie 2008

Kjell Eskilt
Şef de Poliţie,
Directoratul Poliţiei
Norvegiene
În Moldova: martie 2007 septembrie 2007
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Arne Gunnar Ås
Avocat

Bjørn Gunnar Sælen
Judecător

Knut Jostein Sætnan
Procuror

Helle Kristin Gulseth
Avocat

Willy Giil
Şef al Oﬁciului
de Probaţiune

În Moldova: septembrie
2008 - aprilie 2009

În Moldova: mai 2010 decembrie 2010

În Moldova: aprilie 2009
- decembrie 2010

Arvid Senneset
Şef al Penitenciarului
Bergen

Hans-Gunnar Stey
Expert în domeniul
probaţiunii

Jogeir Nogva
Procuror public

Espen Solberg Rinnan
Avocat

În Moldova: septembrie
2009 - martie 2011

În Moldova: noiembrie
2010 - noiembrie 2011

În Moldova: martie 2007februarie 2009; Şef al misiunii:
aprilie 2008 - februarie 2009; Noi
mandate: august 2010 - ianuarie
2012; mai 2015 - ianuarie 2016

În Moldova: ianuarie 2011ianuarie 2012

În Moldova: octombrie 2007
- iulie 2010; Şef al Misiunii:
februarie 2009 - iulie 2010
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FOȘTI MEMBRI AI NORLAM

Dag Brathole
Judecător la Curtea
de Apel Frostating

Anne Cathrine
Christiansen
Procuror

Kim Ekhaugen
Expert în domeniul
penitenciar

Torolv Groseth
Judecător la Curtea
de Apel

În Moldova: ianuarie 2010 februarie 2012; Şef al misiunii:
iulie 2010 - februarie 2012

În Moldova: ianuarie 2011 iulie 2012

În Moldova: martie 2011 iunie 2013; Şef al misiunii:
martie 2012 - iunie 2013

În Moldova: mai 2012 ianuarie 2014

Harald Ciarlo
Avocat

Ann Yvonne Hoøen
Consilier de
probaţiune

Hans Inge Jørstad
Şef de penitenciar

Yngve Skovly
Procuror-poliţist

În Moldova: septembrie
2013 - martie 2015

În Moldova: martie 2014 martie 2015

În Moldova: februarie 2012
- martie 2014;
Şef al Misiunii iunie 2013 martie 2014
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În Moldova: martie 2012 iulie 2014

Tron Gundersen
Judecător
În Moldova: septembrie
2015 - octobrie 2015

Inger Wiig
Judecător

Marit Helen Evjemo
Procuror public

În Moldova: în perioada
februarie 2014 - iunie
2015

În Moldova: martie 2012
- august 2015; Șef al
misiunii: aprilie 2014 august 2015

Denis Arcușa
Consultant juridic
naţional
mai 2007 - august 2015

Ksenija Nilsen
Avocat
În Moldova: ianuarie 2016
- iunie 2016

Njål Grimstad
Şef adjunct, Oﬁciu de
Probaţiune
În Moldova: 11 august 2014
- 11 august 2016

Elizabeth Baumann
Judecător, Curtea de
Apel, Doctor în Drept
Penal Internaţional
În Moldova: iulie 2015 septembrie 2016

Heidi Heggdal
Judecător
În Moldova: martie 2014 martie 2015

Karin Aaland
Expert în probaţiune
În Moldova: septembrie
2016 - februarie 2017
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AGENDA 30.05.2017
1500/ 1505
1505/ 1510
1510/ 1520
1520/ 1525
1525/ 1545
1545/ 1555
1555/ 1605
1605/ 1615
1615/ 1625
1625/ 1645
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Recital muzical

Siri FJØRTOFT, Șefa Misiunii, NORLAM

Pavel FILIP, Prim-ministrul Republicii Moldova TBC

Anette Carnarius ELSETH, Secretarul de Stat, Ministerul Justiţiei și al Securităţii Publice al Norvegiei

Film «10 ani de susţinere a reformei sectorului justiţiei în Moldova»

Vladimir CEBOTARI, Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova

Iurii GARABA, Adjunctul Procurorului General al Republicii Moldova

Victor MICU, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii

Vladislav GRIBINCEA, Președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova

Pauză de cafea

1645/ 1700
1700/ 1720

Cor, Penitenciarul nr. 7-Rusca

Michael JOHNSON, Consilier superior justiţie, Echipa internaţională de consultanţă în domeniul
securităţii (ISSAT)
Alex BURIAN, Consilier RSS, Echipa internaţională de consultanţă în domeniul securităţii (ISSAT)

1720/ 1730
1730/ 1740
1740/ 1745
1745/ 1750
1800/

Iver HUITFELDT, Judecător pensionat, Curtea de Apel din Oslo, primul șef al Misiunii NORLAM

Nadia BURCIU, Consilier sistem penitenciar, membră a NORLAM

Marit Berger RØSLAND, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei

Recital muzical

Recepţia găzduită de E.S. Tove Bruvik Westberg, Ambasadoarea Norvegiei în Republica Moldova
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