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Atelierul de lucru este dedicat avocaților în vederea îmbunătățirii 
abilitaților de contra-argumentare a arestului. Potrivit recomandărilor 
Raportului asupra cercetării privind aplicarea arestării preventive în 
Republica Moldova (2020), nivelul de aplicarea excesivă a arestării ar 
putea să scadă, printre altele, și prin susținerea instituțională, cu măsuri 
consistente de consolidare a capacităților avocaților, care trebuie să fie 
instruiți despre cerințele minime a unei argumentări juridice angajate în 
procedurile de arestare. Aceste cerințe minime urmează să fie inspirate 
din jurisprudența și după modelul argumentărilor juridice ale Curții 
Europene a Drepturilor Omului la examinarea încălcărilor a dreptului la 
libertate într-un context restrâns a procedurilor penale din Republica 
Moldova. Participanților li se vor prezenta principalele constatări ale 
Raportului sus-menționat și ei vor fi familiarizați cu exemple de tactici de 
apărare și argumente juridice referitoare la procedura arestării. Totuși, 
principalul scop al atelierului de lucru rămâne a fi aprofundarea 
cunoștințelor în materie și îmbunătățirea abilităților avocaților, astfel 
încât aceștia, la rândul său, să fie capabili să partajeze experiența și 
aceste tactici cu colegii.

Abrevieri. 

Raportul – Raportul asupra cercetării privind aplicarea arestării 
preventive în Republica Moldova (2020) 
CtEDO – Curtea Europeană a Drepturilor Omului
CEDO – Convenția Europeană a Drepturilor Omului
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12 noiembrie 2020

13:50 – 14:00 Înregistrare/Testarea platformei

SESIUNEA DE DESCHIDERE
14:00 – 14:15 Mesaj de salut: 

 Dna Anastasiia Saliuk, Manager de program, Programul 
Consiliului Europei ”Promovarea unui sistem de justiție penală 
bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica 
Moldova”

 Reprezentant al Institutului Național al Justiției din Republica 
Moldova (a se confirma)

Moderator: Dl Vadim Vieru, Avocat,  Formator al Institutului 
Național al Justiției

SESIUNEA I
14:15 – 15:15 Arestarea preventivă în Republica Moldova din perspectiva 

Convenției: Prezentare scurtă a constatărilor Raportului relevante 
avocaților; o scurtă trecere în revistă a jurisprudenței CtEDO în 
cazurile împotriva Moldovei, precum și a practicii de supraveghere a 
executării din partea Comitetului de Miniștri; principalele probleme 
referitoare la arestarea preventivă în Moldova și alte State membri a 
Consiliului Europei pentru comparație.

 Dl Vadim Vieru, Avocat, Formator al Institutului Național al 
Justiției

15:15 – 15:30 Sesiune de discutii 
15:30 – 15:45 Pauză 

SESIUNEA II
15:45 – 16:45 Înțelegerea noțiunilor-cheie și controverse a jurisprudenței CtEDO: 

Punctul de vedere a CtEDO și calificarea în dreptul național; 
percepțiile avocaților; noțiuni de ” bănuială rezonabilă” și 
”temeiurile de arestare preventivă”; rezonabilitatea, justificarea și 
interesul public la arestare preventivă; Măsuri alternative arestării 
preventive în procedurile penale; prezumpția libertății și 
aplicabilitatea măsurilor alternative; Arest la Domiciliu; înțelegerea 
conceptelor de control judiciar, proporționalitate și habeas corpus; 
cerința proporționalității.

 Dna Nicoleta Hriplivii, Avocată, Formatoare a Institutului 
Național al Justiției

16:45 – 17:00 Sesiune de discutii



13 noiembrie 2020
Argumentarea juridică în procedurile de arestare

13:50 – 14:00 Înregistrare/Testarea platformei
Moderator: Dl Vadim Vieru, Avocat, Formator al Institutului 
Național al Justiției

SESIUNEA III
14:00 – 15:15 Limitări procedurale, legislative și practice pentru avocați la 

apărarea dreptului la libertate în contextul procedurilor penale: O 
prezentare generală a legislației procesuale și a practicilor avocaților 
în raport cu cele ale procurorilor și a judecătorilor; probleme 
potențiale care în viziunea avocaților afectează exercițiul dreptului 
la libertate în proceduri de arestare.

 Dna Nicoleta Hriplivii, Avocată, Formatoare a Institutului 
Național al Justiției

15:15 – 15:30 Sesiune de discutii
15:30 – 15:45 Pauză 

SESIUNEA IV
15:45 – 16:45 Sugestii practice cu privire la acumularea, prezentarea și 

argumentarea asupra probelor în proceduri de arestare preventivă 
din partea avocaților. Remedii pentru protecția dreptului la 
libertate în contextul procedurilor penale. Dreptul la eliberare și 
compensații monetare pentru privare de libertate ilegală ori 
nejustificat: Noțiunii de remediu; disponibilitatea, eficiența și 
eficacitatea; metode de compensare; cai civile de compensare; etc.

 Dl Vadim Vieru, Avocat, Formator al Institutului Național al 
Justiției

16:45 – 17:00 Încheierea atelierului de lucru 
 Dna Anastasiia Saliuk, Manager de program, Programul 

Consiliului Europei ”Promovarea unui sistem de justiție penală 
bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica 
Moldova” (a se confirma)

 Reprezentant al Institutului Național al Justiției din Republica 
Moldova 

Completarea fișierului de evaluare


