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

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2013 

 

 

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. 4/2013  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

14 iunie 2013  

 

Locul desfășurării: Sala de ședințe (104), Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl. Nichifor COROCHII, Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul I. 

 

15:00 - 16:00 Monitorizarea acțiunilor prevăzute de Planul de Acțiuni cu termen de 

realizare pentru anul 2012. 

Ministerul Justiţiei:  

1.1.1 p.1 – Efectuarea studiului de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării 

instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor, 

optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cît mai eficiente a resurselor 

disponibile; 

1.1.2. p.1 - Efectuarea unui studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul 

şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a 

acestora; 

1.1.2. p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a Legii taxei de stat nr. 1216-XII din  

3 decembrie 1992, a Codului de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 şi a altor 

acte legislative; 

1.3.1. p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a unor acte legislative, inclusiv a Legii 

nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Naţional al Justiţiei, a Legii nr. 544-XIII 

din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a Legii nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu privire la Procuratură.  

Consiliul Superior al Magistraturii: 

1.2.1. p.2 - Revizuirea regulamentelor Consiliului Superior al Magistraturii privind 

transparenţa activităţii Consiliului şi a instituţiilor subordinate;  
1.2.2. p.3 - Elaborarea modificărilor la regulamentele Consiliului Superior al 

Magistraturii cu privire la modul de funcţionare a Programului integrat de gestionare a 

dosarelor; 
1.2.3. p.4 - Elaborarea standardelor privind durata actelor procesuale în cursul 

examinării cauzei şi elaborarea metodologiei de control al aplicării acestora  
1.2.6. p.2 - Evaluarea performanţelor judecătorilor de instrucţie  

1.3.3. p.1 - Efectuarea unui studiu şi formularea de recomandări privind necesitatea 

specializării judecătorilor pe cauze specifice  
1.3.3. p.5 - Efectuarea studiului privind oportunitatea creării sistemului de instanţe 

administrative  
1.3.5. p.2 - Elaborarea actelor normative ale Consiliului Superior al Magistraturii 

necesare pentru evaluarea performanţei judecătorilor  

 

16:00 – 16:15 Examinarea demersului Ministerului Justitiei nr. 03/4844 din 03.06.2013. 

 

16:15 – 16: 30  Aprobarea proiectului Planului de activitate -2013 al Grupului de lucru 

pentru Pilonul I. 

 

16:30 - 16:40  Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 


