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AGENDA 

 

Şedinţa nr. 03/2015 

 

Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

26 mai  2015  

 

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

Moderator: Dl Cupcea Valeriu, vicepreşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul IV 

 

 

15:00 – 16:00 

 

Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate 

pentru anul 2015 ( acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada 

ianuarie-martie 2015) 

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 (În partea ce se referă la procurori, 

promovarea proiectului Legii cu privire la Procuratură) 

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la procuratură în baza 

opiniei Comisiei de la Veneția și transmiterea spre avizare și 

expertizei anticorupție 

b) Perioada de avizare si expertiză anticorupție 

c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și expertizei anticorupție 

și transmiterea acestuia Guvernului ( mai 2015) 

 

 

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

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

celor condamnați pentru corupție de dreptul de a beneficia de garanţiile 

sociale aferente funcţiilor deţinute  (În partea ce se referă la garanțiile 

sociale aferente funcțiilor deținute de către procurori – promovarea 

proiectului Legii cu privire la Procuratură) 

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la procuratură în baza 

opiniei Comisiei de la Veneția și transmiterea spre avizare și 

expertizei anticorupție 

b) Perioada de avizare si expertiză anticorupție 

c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și expertizei anticorupție 

și transmiterea acestuia Guvernului 
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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 

a) Identificarea zonei de implementare - ianuarie-martie 2015 

 

Serviciul de Informații și Securitate 

 

Acț. 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 

a) Livrarea echipamentului - ianuarie-iunie 2015 

 

Acț. 4.1.5 p. 4 - Implementarea noilor instrumente de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a 

comportamentului corupţional în cadrul unui proiect-pilot 

a) Identificarea zonei de implementare – ianuarie –martie 2015 

b) Proiect-pilot elaborat – aprilie - mai 2015 

 

16:00-16:20 Prezentarea publică a sistemului "Webagenda" și instruirea 

membrilor grupurilor de coordonare și monitorizare a SRSJ 

Intervenție: Tudor Tihon, Ministerul Justiției 

 

16:20- 16:40 Discuții generale:  

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 
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