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AGENDA
Şedinţa nr. 02/2015
Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
26 martie 2015
Locul desfăşurării: Sala mare et. II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Dl. Dumitru Visternicean, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul III

15:00 – 15:15

Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru
coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de
reformă a sectorului justiției pentru anul 2015.

15:15– 15:25

Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și
monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a
sectorului justiției pentru anul 2015.

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul
de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni:
Andrei Batrînac – Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al
CNAJGS
Act. 3.1.2 punct.2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei
juridice garantate de stat (Trimestrul I 2013 – Trimestrul II, 2013)
Vlad Cîrlan – Ministerul Justiției

15:25– 16:25

Act. 3.2.3. punct.1 Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a
tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe
sistemului justiţiei (Trimestrul IV 2012 - Trimestrul III, 2013)
Act. 3.2.6. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de
codurile deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei
(Trimestrul I 2013 - IV 2013)
Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de
răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei
(Trimestrul I 2013 - IV 2013)
Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări
sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului
justiţiei (Trimestrul I-IV 2012)
Acţ. 3.2.2 p.2 Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul
judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de
notar, de mediator (Trimestrul I 2013 -Trimestrul II 2014)
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Act. 3.2.6. punct. 2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a
proiectelor de modificare a codurilor existente (Trimestrul I 2014 - IV 2014)
Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de
răspundere civlă profesională (Trimestrul I 2013 - IV 2013)
Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări
sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului
justiţiei (Trimestrul I-IV 2012)
Act. 3.3.3. punct. 2Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în
vederea înlăturării deficienţelor din sistemul de management al informaţiei şi de
comunicare, inclusiv în ceea ce priveşte accesul la bazele de date (Trimestrul IIIIV 2012)

16:25– 17:00

Discuții generale:
- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile;
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe,
precum și a invitaților adiționali.
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