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AGENDA
Şedinţa nr. 07/2016
Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
18 octombrie 2016
Locul desfăşurării: Sala 104 et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Dl. Dumitru Visternicean, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul III

15:00 – 16:00

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care
termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni:
Ministerul Justiției
Act. 3.2.2. punct. 1
Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor
fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei (Trimestrul IV 2012 -Trimestrul
IV, 2013)
Indicatori: 1. Grupuri de lucru create
2. Standarde elaborate şi aprobate
Acţ. 3.2.2 p.2 Elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de
executorul judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de administratorul
autorizat, de notar, de mediator (Trimestrul I 2013 -Trimestrul II 2014)
Indicatori: Culegeri de modele de acte, elaborate şi distribuite
Act. 3.2.3 punct 2 Elaborarea proiectelor de acte normative privind
mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de
reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei (Trimestrul IV
2013 – IV 2014)
Indicatori: Proiecte de acte normative elaborate şi remise spre examinare
Guvernului
Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de
asigurare de răspundere civlă profesională (Trimestrul I 2013 - IV 2013)
Indicatori: Studiu efectuat şi recomandări formulate
Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului
legislativ în vederea uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi
medicale (Trimestrul I-III 2013)
Indicatori: Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului

16:00– 16:25

Prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi evaluate de Consilul Europei,
ținînd cont de următoarele criterii:
1.
Importanța
pe
care
o
are
acțiunea
pentru
RM.
2. Expertiza CoE în acest domeniu, care se regăsește, de ex.convențiile
CoE,comitete,
comisii,
CEDO.
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3. Analizarea domeniilor care deja au fost analizate (și sunt rapoarte),
precum și a domeniilor care nu au fost deloc analizate de CoE.
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

Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in
Moldova
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