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AGENDA 

 

Ședința nr.  8/2013                                                                                                                                                               

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de Reformare 

a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

“Integritatea actorilor sectorului justiţiei” 

29 noiembrie  2013 

 

Locul desfășurării: bir. 227,(sala mare), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dna Nadejda Vieru, Preşedintele Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

 

 

14:00 – 14:15 

 

 Prezentarea progreselor cu privire la acțiunile nerealizate pînă în  

trimestrul II 2013 pentru Pilonul IV. 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

Acțiunea 4.3.4. p. 1 -  Efectuarea unui studiu privind oportunitatea 

modificării  cadrului normativ care vizează publicarea şi mediatizarea 

hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului 

justiţiei pentru acte de corupţie  

Termenul de realizare -  Trimestrul III-IV,  2012 

 

Raportor: Nichifor COROCHII 

 

 

14:15– 14:30 

Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor "realizate 

parțial" pînă în  trimestrul II 2013 pentru Pilonul IV. 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI:  

 

Acțiunea 4.2.2. p. 1 -Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale 

pentru  reprezentanţii sectorului justiţiei 

Termenul de realizare -  Trimestrul I, 2012 –  Trimestrul, II 2013 

 

Raportor: Iulia GORBATENCO 

 

14:30-14:45 Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor cu 

termenul de realizare pînă în  trimestrul IV 2013 pentru Pilonul IV 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

4.1.5 p.2 – Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în 

vederea stabilirii modului și a procedurii de aplicare a instrumentelor de 

prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiției și de prevenire a 

comportamentului corupțional 



Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2013 

 

 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013 

4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică 

profesională pentru toți reprezentanții sectorului justiției 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV,  2013 

 

4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar 

pentru activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica 

profesională 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013 

 

4.2.5 p.1 - Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea 

reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei 

cu  privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV,  2013 

 

Raportor: Lilia Ioniță 

 

 

 

14:45 :15:00 

Planul de activitate a grupului pentru coordonarea şi monitorizarea 

Pilonului IV al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, acțiuni 

prevăzute pentru anul 2014. 

 

15:00- 15:15 

 

Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de 

monitorizare” 

Intervenție : Ion Graur 

Junior expert European Union Project 

 

 

15:15-15:30 Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de 

coordonare și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

 


