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AGENDA 

 

Ședința nr.  7/2013                                                                                                                                                               

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV  

“Integritatea actorilor sectorului justiţiei” 

al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

25 octombrie 2013 

 

Locul desfășurării: bir. 104, et. 1, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dna Lilia IONIȚĂ, Vicepreşedintele Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

 

 

14:00 – 14:15 

 

 

A. Prezentarea progreselor cu privire la acțiunile nerealizate pînă în  trimestrul II 

2013 pentru Pilonul IV. 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 

 

Acțiunea 4.1.1. p. 1 - Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de 

calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor din sectorul justiţiei 

Termenul de realizare- Trimestrul IV, 2011 –  Trimestrul IV, 2012 

 

Raportor: Lilia IONIȚĂ 

 

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– 15:00 

Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor "realizate parțial" pînă 

în  trimestrul II 2013 pentru Pilonul IV. 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 

 

Acțiunea 4.1.3. p. 1 -Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în 

vederea sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi 

pentru corupţie de dreptul  de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor 

deţinute; 

Termenul de realizare -  Trimestrul I-IV, 2012 

Acțiunea 4.1.4. p. 1 -Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea şi 

comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe; 

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

Acțiunea 4.1.4. p. 5 - Elaborarea proiectului de lege care să reglementeze modul de 

aplicare a testului de integritate  reprezentanţilor sectorului  Justiţiei 

Termenul de realizare -  Trimestrul I-IV, 2012 

Acțiunea 4.1.5. p. 6 - Modificarea cadrului normativ  în vederea instituirii obligaţiei de 

testare cu poligraf a candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi ofiţer de urmărire 

penală 

Termenul de realizare -  Trimestrul I-IV,  2012 

Raportor: Lilia IONIȚĂ 
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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: Vladimir HOLBAN 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII: 

 

Acțiunea 4.3.3. p. 2 - Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care 

avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile 

Termenul de realizare -  Trimestrul III, 2012 - Trimestrul II, 2013 

 

Raportor: Nichifor COROCHII/ Valeriu CUPCEA (CNA) 

 

 

 

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE: 

 

Acțiunea 4.3.3 p.4 -  Mediatizarea instituţiei avertizorilor de integritate 

Termenul de realizare -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Raportor: Valeriu CUPCEA 

 

 

 

 

15:00 – 15:15  

 

Rundă de discuții privind acțiunile desuete sau irelevante pe Pilonul IV: 

 

Propuneri de la ședința din 13.09.2013: 

Acțiunea 4.3.2 p.2 -  Elaborarea cadrului normativ privind procedura de testare benevolă 

cu aparatul poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei  

Termenul de realizare -   

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 

Opinii, propuneri. 

 

 

15:15 – 15:30 

 

 

Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

 

 

 


