CONCLUZII ÎNTÂLNIREA DE LUCRU PRIVIND
ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE JUSTIȚIE PENTRU MINORI
22.02.2016

La întâlnirea de lucru de la Palatul Victoria din data de 22.02.2016, au participat
reprezentanți ai Organizațiilor Neguvernamentale, conform anexei.

În cadrul sesiunii de lucru au fost stabilite următoarele:

1.Creearea a 3 subgrupuri care vor urmări următoarele obiective:
- Copiii din centrele de detenție și din centrele educative
- Copiii aflați în proceduri judiciare civile sau penale:
- instanțe specializate pentru minori; judecători
specializați în cauzele cu minori; directive UE.
- Copiii aflați în diferite forme de protecție care au unul sau ambii părinți în
detenție/probațiune.

2. Stabilirea de către fiecare Organizație Neguvernamentală implicată, a
locului pe care îl va ocupa în aceste subgrupuri -până la data de 1.03.2016;

3. Transmiterea blocajelor întâmpinate pe parcursul activității precum și a
soluțiilor identificate-până la data de 1.03.2016;
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De asemenea, fiecare subgrup de lucru va avea în vedere:

⦁

Idei și soluții pentru rezolvarea vidului legislativ privind corelarea cu legislația
internațională, europeană și norme naționale; la D.N.P. este în curs de
definitivare o nouă schemă de personal însă este necesară completarea legii în
vederea separării atribuțiilor ofițerilor de probațiune care au în grijă minori și
adulți(la momentul actual un ofițer de probațiune se ocupă și de minori și de
adulți);

⦁

Maparea instanțelor completelor speciale, identificarea și modalitatea de lucru
și colaborarea între actorii implicați;

⦁

Posibilitatea dezvoltării unor programe specifice pentru copiii din centrele de
detenție și educative care să ducă la creșterea calității vieții și a procesului
educațional(deprinderi de viață independentă, terapii ocupaționale etc.);

⦁

Replicarea unor modele de bună practică europene privind justiția prietenoasă
pentru minori;

⦁

Identificarea unor surse financiare privind înființarea unor centre de
arest/reținere pentru minori;

⦁

Adaptarea condițiilor vizitelor în închisori(la momentul actual A.N.P. a
dezvoltat zone speciale în acest sens, însă este necesară identificarea sursei
financiare pentru întreținerea acestora;

⦁

Sistem de asistență post-penală, tot grupul va fi implicat în elaborarea unei
metodologii unitare de reintegrare socială și monitorizare post-reintegrare,
metodologia va stabili managementul de caz și specialiștii care vor face parte
din rețeaua interinstituțională de servicii în beneficiul copilului;

⦁

Sensibilizarea opiniei publice referitor la implicarea în procesul de reintegrare
în comunitate a copilului(vecinătate, școală,etc.);

⦁

Identificarea unor soluții privind replicarea modelelor de lucru pentru audierea
minorilor(DGASPC Cluj și Dolj);
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⦁

Maparea tuturor proiectelor existente făcute în colaborare cu instituțiile cu
atribuții în domeniu care vor ajuta pe partea de finanțare;

⦁

De gândit proiecte dar și modele de bune practici pe lângă exemplele din alte
țări.
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