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AGENDA 

 

Ședința nr. 4/2014 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”  Integritatea actorilor sectorului justiţiei ” 

 

Marți, 20 mai 2014  

Locul desfășurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dna Nadejda VIERU, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul IV 

 

 

 

14:00– 15:00 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile realizate parțial și nerealizate cu 

termen scaden: 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI : raportor Veronica RUSU 

 

4.1.1. p. 1 -Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului 

de calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor  din 

sectorul justiţiei – realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul IV, 

2011 –  Trimestrul IV, 2012) 

 

4.1.3. p. 1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în 

vederea sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor 

condamnaţi pentru corupţie de dreptul de a beneficia de garanţiile sociale 

aferente funcţiilor deţinute- realizată parțial (termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV, 2012) 

 

4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică 

profesională pentru toți reprezentanții sectorului justiției- realizată parțial 

(termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar 

pentru activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica 

profesională - realizată parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

4.2.5 p.1 – Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea 

reprezentanţilor societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  

privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei - realizată 

parțial (termenul de realizare: Trimestrul I-IV, 2013) 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII- raportor Anatolie 

ȚURCAN 
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4.1.4 p. 2 – Consolidarea capacităților de asigurare a comportamentului 

anticorupției prin elaborarea unor recomandări metodologice- nerealizată 

(termenul de realizare: Trimestrul III, 2012 - Trimestrul IV, 2013) 

 

4.1.5 p.7 – Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a 

comportamentului simulat- realizată parțial (termenul de realizare: 

Trimestrul I-IV, 2013) 

 

4.3.3. p. 2 -  Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care 

avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile realizată parțial (termenul 

de realizare: Trimestrul III, 2012 - Trimestrul II, 2013) 

 

 

 

 

15:00 - 16:00 

 

 

Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

 

 

16:00 - 16:30 

 

 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de 

zi a următoarei ședințe. 

 

 

 


