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AGENDA  

 

Ședința Nº3/2013  

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

08 Aprilie 2013  

 

 

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

Moderator: Dl.  Dumitru VISTERNICEAN, Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III.  

 

 

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

realizare pentru anul 2012. 

 

Ministerul Justiţiei: 

3.1.1. p. 4 - Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa 

juridică garantată de stat  

3.2.1. p.4 - Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat  

3.2.9. p.1 - Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  

3.3.1. p. 1 - Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării 

hotărîrilor judecătoreşti, inclusiv a hotărîrilor CEDO  

3.3.1. p. 3 - Elaborarea regulamentului privind executarea hotărîrilor Curţii Europene 

pentru Drepturile Omului  

3.3.2. p. 1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi 

funcţională a acestor instituții  

3.3.5. p. 1 - Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de 

recunoaştere şi executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine  

 

CNAJGS 
3.1.2. p. 1 - Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

calificată garantată de stat şi asigurarea transparenţei procesului de selectare a avocaţilor  

 

 

16:00 - 16:15  Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 

 

 

 


