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AGENDA 

 

Ședința nr. 7/2015  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Sistemul judecătoresc” 

Joi, 26 noiembrie 2015 

 

Locul desfășurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl. Dorel MUSTEATA, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul I 

 

 

14:00 – 15:00  Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

Acțiunea 1.1.1.p.2  - Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII  din 06 

iulie 1995 privind organizarea judecătorească în scopul consolidării capacităților 

instituționale ale instanțelor, optimizării numărului de judecători și asigurării utilizării 

cît mai eficiente a resurselor disponibile (Trimestrul I-IV 2013)  

Acțiunea 1.1.2.p.2  - Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 

1216-XII din  3 decembrie 1992,  a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 

2003 și a altor acte legislative (Trimestrul III-IV 2012) 

Acțiunea 1.1.6.p.5 - Efectuarea studiului privind termenul inițial de numire a 

judecătorilor și criteriile de selectare a judecătorilor Curții Supreme de Justiție, luînd în 

considerare standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniu (Trimestrul 

I-IV 2013)  

Acțiunea 1.1.6.p.6 - Elaborarea proiectului de modificare a Constituției în partea ce 

ține de termenul inițial de numire a judecătorilor și  selectarea judecătorilor Curții 

Supreme de Justiție (Trimestrul I-IV 2014)  

Acțiunea 1.1.9.p.3 - Elaborarea proiectului de modificare a Constituției  în vederea 

concretizării rolului Consiliului Superior al Magistraturii în procesul de 

autoadministrare a sistemului judecătoresc, a componenței și competențelor acestuia 

(Trimestrul III-IV 2013) 

Acțiunea 1.1.9.p.4 - Elaborarea proiectului de  modificare a actelor legislative 

necesare implementării modificărilor operate în Constituție (Trimestrul I-IV 2014)  

Acțiunea 1.1.11.p.2 - Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind 

transferul poliției judecătorești în subordinea Ministerului Justiției (Trimestrul  III-IV 

2014) 

Acțiunea 1.1.10.p.1 -  Efectuarea unui studiu al practicilor internaţionale în domeniul 

reglementării modului de funcţionare şi organizare a sistemului judecătoresc, în scopul 

elaborării unei legi unice (Trimestrul I-IV 2015)  

 

Diana CUCER - Ministerul Justiției 

 

Acțiunea 1.1.11.p.3 - Instalarea în cadrul instanțelor judecătorești a sistemelor de 

control acces pentru asigurarea securității acestora (Trimestrul I, 2012 - IV, 2014) 
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Acțiunea 1.2.3.p.4  - Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în 

cursul examinării cauzei și elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

(Trimestrul I-IV 2012) 

 

Dorel MUSTEATA - Consiliul Superior al Magistraturii 

 

15:00– 15:30 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 

 

 

 

 
 


