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AGENDA 

 

Şedinţa nr. 09/2016 

 

Grupul pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

20 decembrie 2016  

 

Locul desfăşurării: Sala 104 et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dl. Dumitru Visternicean, preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul III 

 

 

15:00 – 16:25 

 

 

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care 

termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

Acţ.3.1.2 punct.8 Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a 

complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de contencios 

administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui 

procesual, pentru care se oferă asistenţă juridică calificată garantată  de 

stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata acestor servicii 

Realizată parțial 

Acţ.3.1.3 punct.4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de 

asociaţiile obşteşti Nerealizată 

Acţ.3.1.3 punct.6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi 

metode de asistență juridică primară  Nerealizată 

 

Ministerul Justiției 
Acţ.3.2.2 punct.1 Elaborarea standardelor de calitate pentru 

actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

Realizată parțial 

Acţ.3.2.2 punct.2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de 

executorul judecătoresc, de avocat, de expertul judiciar, de 

administratorul autorizat, de notar, de mediator Realizată parțial 

Act. 3.2.3 punct 2 Elaborarea proiectelor de acte normative privind 

mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei  Realizată parțial 

Act. 3.2.7 punct 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de 

asigurare de răspundere civlă profesională  Realizată parțial 

Act. 3.2.8 punct 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei  

Realizată parțial/Desuetă 

Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

legislativ în vederea uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi 

medicale  Realizată parțial 

Act. 3.3.1. punct. 1 Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în 
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domeniul executării hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor 

CEDO  Realizată parțial 

 

Institutul Național al Justiției 
Act. 3.2.5 punct 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a 

planului de învăţământ pentru instruirea continuă a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei  Realizată parțial 

Act. 3.2.5 punct 2 Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială şi 

continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  

Realizată parțial 

 

  

16:25– 17:00 Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali  

 

 
 


