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AGENDA
Ședința Nº4/2013
Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
20 Mai 2013
Locul desfășurării: Sala de conferinţe, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82.
Moderator: Dl. Lilian DARII, Vicepreședintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III.

15:00 - 16:15

Monitorizarea acțiunilor prevăzute de Planul de Acțiuni cu termen de
realizare pentru anul 2012.
Ministerul Justiţiei:
3.3.1. p. 1 - Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării
hotărîrilor judecătoreşti, inclusiv a hotărîrilor CEDO (Raportor: Lilian Apostol)
3.3.1. p. 3 - Elaborarea regulamentului privind executarea hotărîrilor Curţii Europene
pentru Drepturile Omului (Raportor: Lilian Apostol)
3.1.1. p. 4 - Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa
juridică garantată de stat (Raportor: Vlad Cîrlan)
3.2.1. p.4 - Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat (Raportor: Vlad Cîrlan)
3.2.9. p.1 - Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale
existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei
(Raportor: Vlad Cîrlan)
3.3.2. p. 1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a
Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi
funcţională a acestor instituții (Raportor: Vlad Cîrlan. Intervenţie: UNEJ- scrisoare
523 din 19.04.2013)
3.3.2. p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
consolidării instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului
disciplinar (Raportor: Vlad Cîrlan)
3.3.5. p. 1 - Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de
recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine
(Raportor: Vlad Cîrlan)

16:15 - 16:30

Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a
următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali.

Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni
a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției / 2013

