
Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2015 

 

 

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 

 

 

AGENDA 

 

Ședința nr. 7/2015  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

” INTEGRITATEA ACTORILOR SECTORULUI JUSTIŢIEI” 

 

Miercuri, 25 noiembrie 2015 

 

Locul desfășurării: Sala et. 4, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

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

 

 

 

13:30 – 15:00 

 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

 

Acțiunea 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 (Trimestrul IV, 2011 –  Trimestrul IV, 2012)  

Acțiunea 4.1.4.p.4 – Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea precizării 

marjei de discreţie a reprezentanţilor sectorului justiţiei şi elaborarea unui 

proiect de modificare a cadrului normativ relevant (Trimestrul I-IV, 2013) 

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

profesională pentru toţi reprezentanţii sectorului justiţiei (Trimestrul I-IV, 2013) 

Acțiunea 4.2.1.p.2  - Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea 

codurilor de etică profesională (Trimestrul I-IV, 2014) 

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

necesar pentru activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la 

etica profesională (Trimestrul I-IV,  2013) 

Acțiunea 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 reprezentanţilor sectorului justiţiei (Trimestrul I -

IV,  2013) 

Acțiunea 4.1.3.p.4 - Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru 

actele de corupţie din sectorul justiţiei (Trimestrul I-IV 2015)  

 

Vladislav CIRLAN - Ministerul Justiției 

 

Acțiunea 4.1.3.p.6 - Elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea 

legislaţiei în cazurile de corupţie (Trimestrul I-IV,2014) 

 

Alexandra NICA / Iulia SIRCU- Curtea Suprema de Justiție 

 

Acțiunea 4.1.4.p.2 – Consolidarea capacităţilor de asigurare a 

comportamentului anticorupţie prin elaborarea unor recomandări metodologice 

(Trimestrul III, 2012 - Trimestrul IV, 2013)  

Acțiunea 4.1.5.p.7 - Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecţie a 
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comportamentului simulat (Trimestrul I-IV, 2013) 

Acțiunea 4.1.5.p.8 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului  privind 

utilizarea aparatului poligraf de detecție a comportamentului simulat (Trimestrul 

III 2013 –II 2014) 

Tatiana RADUCANU - Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Acțiunea 4.1.5.p.3 - Procurarea echipamentului necesar implementării 

instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi 

de prevenire a comportamentului corupţional  (Trimestrul III, 2013 – II, 2014) 

 

Vladimir BORDEA - Serviciul Informații si Securitate  

 

15:00– 15:30 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


