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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

AGENDA 

Şedinţa nr. 01/2017 

 

Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

 Joi, 26 ianuarie 2017 

 

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

Moderator:Preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul IV 
 

 

  

 

15:00 – 15:10 

Alegerea Președintelui și Vice-președintelui Grupului de coordonare şi monitorizare al 

Pilonului IV 

  

 

15:10 – 15:40 

Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 
4.2.5.p.2 - Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanţilor sectorului 

justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

4.2.3.p.3 - Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica 

profesională 

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

4.2.4.p.1 – Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale şi de sensibilizare a 

opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei 

4.2.4.p.3 – Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul 

justiţiei şi publicarea acestora pe Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.3.4.p.2 -Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti  în vederea publicării hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

  

 

15:40 – 16:00 

Prezentarea și runda de discuții cu privire la Raportului anual 2016 privind Pilonul IV. 

Aprobarea Raportului. 
  

 

16:00 – 16:40 

Prezentarea de catre Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a Metodologiei de 

evaluare a politicilor si instrumentelor anticoruptie in sistemul judecatoresc 

  

 

 

16:40– 17:00 

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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