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AGENDA
Şedinţa nr. 5/2013
Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
24 iunie 2013
Locul desfăşurării: bir.104 , et. 1, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82.
Moderator: Dl. Dumitru Visternicean, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul III
15:00 – 16:00

Monitorizarea acţiunilor prevăzute de Planul de Acţiuni cu termen de
realizare pentru anul 2012 şi trim.II al anului 2013.
CNAJGS/Andrei Batrînac:
3.1.2 p.1 - Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă
asistenţă juridică calificată garantată de stat şi asigurarea transparenţei
procesului de selectare a avocaţilor
3.1.2 p.2 - Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei
juridice garantate de stat
3.1.2 p.4 - Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a
oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică
Garantată de Stat
Institutul Naţional al Justiţiei/Mariana Pitic:
3.2.5 p.1 - Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de
învăţămînt pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe
sistemului justiţiei
Ministerul Justiţiei/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
3.3.5 p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ
privind mecanismul de recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de
instanţele judecătoreşti străine

16:00– 16:15

Discuţii privind raportul trimestrial nr.1 de monitorizare a Strategiei
de Reformă în Sectorul Justiţiei realizat de Asociaţia PromoLEX, cu
referire la implimentarea activităţilor din cadrul Pilonului III.

16:15– 16:20

Cu privire la raportarea intermediară a realizării acţiunilor din
Planul de acţiuni pentru Pilonul III.
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Intervenţie: Natalia CRISTIAN
16:20– 16:30

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

Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in
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