
Activitățile care urmează a fi demarate în scopul consultării și definitivării 

proiectului de lege privind evaluarea integrității judecătorilor și a procurorilor 

 

 

Nr. 

d/o 
Acțiunile întreprinse 

Termenul de 

realizat 
Scopul urmărit 

1. 

Organizarea consultărilor publice cu 

implicarea tuturor părților interesate 

(judecători, CSM, procurori, CSP, ANI, 

ONG, mediul academic) 

25 februarie 

Obținerea unor idei privind 

evaluarea eficientă a 

judecătorilor și procurorilor 

2. 

Discuții cu judecătorii și Consiliul Superior 

al Magistraturii în vederea identificării 

soluțiilor pentru o evaluare eficientă a 

integrității judecătorilor prin prisma 

recomandărilor Comisiei de la Veneția și 

ODIHR 

I-a jumătate a 

lunii martie 
Colectarea propunerilor 

3. 

Discuții cu procurorii și Consiliul Superior 

al Procurorilor în vederea identificării 

soluțiilor pentru o evaluare eficientă a 

integrității procurorilor prin prisma 

recomandărilor Comisiei de la Veneția și 

ODIHR 

I-a jumătate a 

lunii martie 
Colectarea propunerilor 

4. 

Discuții cu reprezentații Autorității 

Naţionale de Integritate în vederea 

consolidării identificării soluțiilor pentru o 

evaluare eficientă a integrității judecătorilor 

și procurorilor prin prisma recomandărilor 

Comisiei de la Veneția și ODIHR 

I-a jumătate a 

lunii martie 
Colectarea propunerilor 

5. 

Organizarea ședințelor cu grupul de lucru 

instituit, în cadrul căruia va fi definitivat 

proiectul de lege privind evaluarea 

integrității judecătorilor și procurorilor în 

corespundere cu recomandările Comisiei de 

la Veneția și ODIHR 

II-a jumătate 

a lunii martie 
Definitivarea proiectului 

6. 

Organizarea ședințelor de lucru comune cu 

judecătorii, procurorii și reprezentanți ai  

Autorității Naţionale de Integritate pentru 

dezbateri a proiectului definitivat 

I-a jumătate a 

lunii aprilie 
Definitivarea proiectului 

7. 

Organizarea discuțiilor asupra proiectului de 

lege în cadrul instanțelor judecătorești și 

procuraturilor, în special în teritoriu 

martie –

aprilie 
Definitivarea proiectului 

8. 

Organizarea discuțiilor publice cu 

reprezentanții societății civile și partenerii 

de dezvoltare 

La fiecare 

etapă 

 

Identificarea soluțiilor. 

Obținerea recomandărilor. 

Definitivarea proiectului. 

9. 
Înregistrarea proiectului la Cancelaria de 

Stat în vederea avizării proiectului 

I-a jumătate a 

lunii aprilie 
Obținerea avizelor 

10. 
Transmiterea proiectului de lege Comisiei 

de la Veneția pentru expertiză 

II-a jumătate 

a lunii mai 
Obținerea recomandărilor  

 


