
 

 

AGENDA 

 

Ședință 
Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 21 mai 2014 

 

Locul desfăşurării: Sala mare (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dl. Dumitru Visternicean, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul III 

 

 

 
15:00 – 15:45 

 

 

Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

 

Ministerul Justiţiei: 

Act. 3.3.1. punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării 

hotărârilor judecătoreşti (Trimestrul III – IV 2012) 

 

 Acţ. 3.3.3. punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea înlăturării deficienţelor  din sistemul de management 

al informaţiei şi de  comunicare, inclusiv în ceea ce priveşte  accesul la 

bazele de date (Trimestrul III – IV 2012) 

 

Acţ. 3.1.1. punct 2 Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal 

în oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat şi ajustarea schemei de încadrare a personalului în 

funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii competenţei Consiliului 

(Trimestrul III – II 2013) 

 

Acţ. 3.2.9. punct 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de 

asigurări sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei (Trimestrul I – IV 2012)  

 

Act. 3.3.2. punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

normativ în vederea consolidării instituţionale şi funcţionale a Comisiei de 

licenţiere şi a Colegiului disciplinar  

 

Act.3.2.1. punct 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   

 

 

 

15:45– 16:30 Discuţii cu privire la planul de activitate pentru anul 2014. Aprobarea 

planului de activitate pentru anul 2014 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
MD 2012, or. Chişinău, str. 31 August 

1989, nr. 82  tel. 23-47-95, fax 23-47-97 
http://www.justice.gov.md 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

PЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
MD-2012, г.Кишинэу,  ул. 31 Августа 1989, 

№82  тел.23-47-95, факс 23-47-97 
http://www.justice.gov.md 



 

16:30 – 16:45  Discuţii cu privire la acţiunile prioritare pentru asistenţa externă 

pentru anul 2015 şi aprobarea acestora.  

 

16:45 – 17:00 Discuţii privind acţiunile scadente nerealizate şi realizate parţial. 

 

17:00 – 17:05 Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe 

ordinea de zi a următoarei ședințe. 

 

 
 


