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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

AGENDA 

Şedinţa nr. 03/2016 

 

Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

26 mai 2016 

 

Locul desfăşurării: Sala 104, et. 1, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dna Nadejda Vieru, Preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul IV 
 

 

 

13:00– 13:40 
Runda  de  discuții  cu  privire  la  acțiunile  din  Planul  de  Activitate al 

Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului IV pentru anul 2016 și 

aprobarea acestuia.                           

  

 

 

13:40– 14:40 

 

 

 

Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Vladislav Cîrlan – Ministerul Justiției: 
Acț. 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; 

Acț. 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; 

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

activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională; 

Acț. 4.1.1.p.2 – Creşterea  graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei. 

Tatiana Răducanu – Consiliul Superior al Magistraturii: 

Acț. 4.2.4. p. 2 - Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei  

  

 

 

14:40– 15:00 

Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a 

invitaților adiționali. 
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