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AGENDA
Ședința Nº4/2013
Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
15 Mai 2013
Locul desfășurării: Sala 104 (etaj 1), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82.
Moderator: Dl. Valentin COVALI, Preşedintele Grupului de Lucru pentru Pilonul II.
15:00 - 15:15

Alegerea Vicepreşedintelui 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 anul 2012 şi 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;
- 2.2.7. 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.
- 2.4.3. p. 1 - Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a organelor implicate în
înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora.

Ministerul Justiţiei:
- 2.1.5. p. 2 - Efectuarea unui studiu asupra legislaţiei, inclusiv a legislației procesual
penale, pentru determinarea conformității acesteia cu standardele existente în domeniul
protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
- 2.2.2. p.1 - Efectuarea unui studiu privind criteriile şi procedura de selectare, numire,
transfer şi promovare a procurorilor şi criteriile de evaluare periodică a performanţelor
procurorilor şi ale personalului din organele procuraturii;

- 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

Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II,
pentru anul 2013.

16:10 – 16:30

Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a
următoarei şedinţe, precum şi a invitaţioor adiţionali.

Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni
a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției / 2013

