
Act. 

1.2.4 

punct

. 2  

Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 789-

XIII  din 26 martie 1996 cu privire la Curtea 

Supremă de Justiţie, a Codului de procedură penală 

nr. 122-XV din  

14 martie 2003 și a Codului de procedură civilă nr. 

225-XV din  

30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţa Curţii 

Supreme de Justiţie 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

Indicatori: 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

Termenul de 

realizare: 

Trimestrul I-II 2014 

 

 x x x x x x x      

a. Elaborarea versiunii inițiale a proiectului MJ Proiect elaborat  x x           

b. Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică MJ Proiect remis spre 

avizare 

   x          

c. Definitivarea proiectului după avizare MJ Proiect definitivat     x         

d. Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertiză efectuată      x        

e. Definitivarea și traducerea proiectului după expertiză MJ Proiect definitivat       x       

f. Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis 

Guvernului 

       x      

Act. 

1.2.4 

punct

. 5 

Monitorizarea respectării principiului securităţii 

raporturilor juridice 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

Termenul de 

realizare: 

Trimestrul I-II 

2014 

 

Indicatori: 

1 Monitorizare 

efectuată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi difuzat 

             

a. Monitorizare efectuată 

 

   x x x x x x       

b. Raport de monitorizare întocmit şi difuzat 

 

         x       

Act. 

1.2.4 

punct

. 2  

Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 789-

XIII  din 26 martie 1996 cu privire la Curtea 

Supremă de Justiţie, a Codului de procedură penală 

nr. 122-XV din  

14 martie 2003 și a Codului de procedură civilă nr. 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Indicatori: 

Proiect de lege 

elaborat şi remis 

spre examinare 

Guvernului  

 x x x x x x x      



225-XV din  

30 mai 2003 în partea ce ţine de competenţa Curţii 

Supreme de Justiţie 

 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

Termenul de 

realizare: 

Trimestrul I-II 2014 

 

a. Elaborarea versiunii inițiale a proiectului MJ Proiect elaborat  x x           

b. Remiterea proiectului spre avizare și Consultare publică MJ Proiect remis spre 

avizare 

   x          

c. Definitivarea proiectului după avizare MJ Proiect definitivat     x         

d. Expertizarea proiectului MJ, CNA Expertiză efectuată      x        

e. Definitivarea și traducerea proiectului după expertiză MJ Proiect definitivat       x       

f. Remiterea proiectului spre examinare Guvernului MJ Proiect remis 

Guvernului 

       x      

 


