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AGENDA
Şedinţa nr. 04/2015
Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016
21 iunie 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
Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul
de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni:
LilianDeliu – Ministerul Justiției
15:00– 16:25
3.2.1. p.2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010
privind executorii judecătoreşti şi a Codului de executare nr. 443-XV din 24
decembrie 2004 Realizată parțial
3.2.1 p.4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat Realizată parțial
3.2.6.p.2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de
modificare a codurilor deontologice existente Realizată parțial
3.2.7 p.1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere
civilă profesională Realizată parțial
3.2.7 p.2 Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor
normative existente privind sistemul de asigurare de răspundere civilă
profesională Realizată parțial
3.3.1. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti Realizată
parțial
3.3.4 p.2 Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011privind
repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea
dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului laexecutarea în
termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti Realizată( pentru perioada de
raportare)
Valentina Conțescu – Institul Național al Justiției
3.2.5.p.1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţămînt
pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei
3Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare şi coordonarea implementării Planului de Acțiuni
a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției / 2013

Realizată parțial
3.2.5 p.2 Desfăşurarea
cursurilor de instruire iniţială şi continuă a
reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 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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