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AGENDA 

 

Ședința nr.  8/2013                                                                                                                                                               

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

*   Sistemul judecătoresc  * 

28 noiembrie 2013  

 

Locul desfășurării: bir.227 (sala mare) , et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dna Domnica Manole, Vicepreşedintele Grupului de lucru pentru Pilonul I 

 

 

15:30– 15:45 

 

Prezentarea acțiunilor nerealizate din Raportul Sectorial  Intermediar 2011 -  

trimestrul II 2013 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
 

Act. 1.1.11. punct. 3  
Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securităţii acestora 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2012- IV 2014 

 

Act. 1.1.11. punct. 4  
Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a 

inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2012-IV 2013 

Raportor: Nichifor COROCHII 

 

Intervenție: Cazacu Doina, Secretariatul grupurilor de lucru  

 

 

15:45– 16:15 

Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 
 (acțiuni scadente, realizate parțial) 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 

Act. 1.1.1 punct. 1  

Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor 

judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea 

numărului de judecători şi asigurarea utilizării cât mai eficiente a resurselor disponibile 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV 2012 

 

Act. 1.1.2 punct. 1  

Efectuarea unui  .  studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul şi modul de 

calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora 

Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2012 



 

Act. 1.1.2 punct. 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 şi a altor acte legislative 

Termenul de realizare: Trimestrul III-IV 2012 

 

Act. 1.2.3. punct. 1  

Elaborarea proiectului  de   modificare a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 

martie 2003, a Codului de procedură civilă  nr.225-XV din 30 mai 2003  şi a Legii 

contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 

Termenul de realizare: Trimestrul  IV 2011-  IV 2012 

 

Act. 1.2.3. punct. 2  

Elaborarea proiectului de   modificare a Codului contravenţional   nr.  218-XVI din 24 

octombrie  2008 

Termen de realizare: Trimestrul IV 2011-III 2012 

 

Act. 1.2.4. punct. 3  

Efectuarea studiului privind oportunitatea creării unui portal informațional unic al tuturor 

instanţelor judecătoreşti în vederea optimizării paginilor web ale acestora 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV 2012 

 

Raportor: Lilia IONIȚĂ 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII: 

 

Act. 1.2.2. punct. 4  

Îmbunătăţirea Programului integrat de gestionare a dosarelor pentru: 

a) asigurarea distribuirii aleatorii a dosarelor; 

b) asigurarea constituirii  completelor de judecată şi a desemnării preşedinţilor acestora; 

c) crearea altor programe de asigurare a transpa-renţei şi eficienţei procesului de înfăptuire 

a justiţiei;  

d) crearea mecanismului tehnic de verificare a procesului de gestionare electronică a 

dosarelor; 

e) inserarea modulului care va asigura protecţia datelor cu caracter personal 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2012-I 2013 

 

Act. 1.2.3. punct. 4  

Elaborarea standardelor privind  durata actelor procesuale în cursul examinării cauzei şi 

elaborarea metodologiei de control  al  aplicării acestora 

Termenul de realizare: Trimestrul  I-IV 2012 

 

Act. 1.2.6. punct. 2  

Evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie 

Termenul de realizare: Trimestrul  III-IV 2012 

Act. 1.2.6. punct. 3  

Organizarea cursurilor de formare continuă pentru judecătorii de instrucţie evaluaţi 

Termenul de realizare: Trimestrul IV 2012-II 2013 

 

Raportor: Nichifor COROCHII 

 

  



16:15 – 16:30 Planul de activitate a grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, acțiuni prevăzute pentru anul 2014. 

 

16:30-16:45 Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” 

Intervenție : Ion Graur 

Junior expert European Union Project 

 

16:45 - 17:00 Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare şi 

monitorizare a Pilonului I și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

 

 


