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AGENDA  

 

Ședința Nº3/2013  

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

03 Aprilie 2013  

 

Locul desfășurării: Sala 104 (etaj 1), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl.  Valentin COVALI, Vicepreședintele Grupului de Lucru pentru Pilonul II.  

 

15:00 - 15:15  Alegerea Preşedintelui Grupului de lucru. 

 

15:15 - 15:45  Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor pentru care termenul 

de realizare este prevăzut de Planul de Acțiuni pentru I trimestru al anului 

2013: 

 

Procuratura Generală: 

 - 2.2.5. p.1 - Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze 

specifice şi oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate;  
 - 2.2.6. p.1 - Efectuarea studiului cu privire la necesităţile de personal ale organelor 

procuraturii şi de optimizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar;  
 - 2.2.7. p.1 - Efectuarea studiului privind practica finanţării organelor procuraturii în ultimii ani 

şi practicile internaţionale în domeniu; 
 - 2.4.2. p.1 - Efectuarea unui studiu privind colectarea şi analiza datelor statistice ce ţin de 

justiţia penală şi problemele existente în acest domeniu. 

 
Ministerul Justiţiei: 

 - 2.2.8. p. 2 - Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 

cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în 

vederea demilitarizării instituției procuraturii. 
  

15:45 - 16:10 Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru 

Pilonul II, pentru anul 2013. 

 

16:10 - 16:40 Lista acţiunilor prioritare pentru 2014, pentru asistenţă externă. 

 

16:40 – 16:50 Examinarea solicitării reprezentantului PromoLex, de a particpa, în calitate 

de observator, la şedinţele Grupului de lucru pentru Pilonul II. 

 

16:50 – 17:00 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţioor adiţionali. 

 


