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AGENDA
Şedinţa nr. 04/2016
Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
17 iunie 2016
Locul desfăşurării: Sala Festivă, et. II, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82.
Moderator: Ion COSTANDA, Vice-preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul II

15:00 – 15:20

Alegerea Președintelui pentru Pilonul II.

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul
de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni:

15:20– 16:25

Ion Costanda – Ministerul Justiției
2.2.4. p.2 Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind
revizuirea competenţelor procuraturii Nerealizată
2.2.8. p.3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea
ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii Nerealizată
2.2.2. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25
decembrie 2008 cu privire la Procuratură Realizată parțial
Nadejda Vieru – Procuratura Generală
2.2.2. punct 3 Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor
operate în Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008cu privire la Procuratură Realizată parțial
2.2.5. p.2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25
decembrie 2008 cu privire la Procuratură şi a altor acte normative Realizată
parțial
2.2.6. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează
personalul procuraturii Realizată parțial
2.2.6. p. 3 Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în vederea
consolidării capacităţilor ei instituţionale Realizată parțial
2.2.6. p.6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii,
inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate
subdiviziunile Procuraturii Generale şi organele procuraturii din municipiul
Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară
Realizată parțial

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

2.2.7. p.2 Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a
organelor procuraturii prin majorarea finanţării acestora şi unificarea procesului
bugetar al organelor procuraturii Realizată parțial
Consiliul Superior al Procurorilor
2.2.3 p.2 Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a
Consiliului Superior al Procurorilor şi a organelor acestuia Nerealizată
2.2.3.p.4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare
din cadrul procuraturii Realizată parțial

16:25– 17:00

Discuții generale:
- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile;
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe,
precum și a invitaților adiționali.
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