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AGENDA 

 

Ședința nr. 4/2016  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

” Rolul justiției în dezvoltarea economică” 

 

23 iunie 2016  

 

Locul desfășurării: Sala Mare, etaj 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Lilian Deliu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00- 16:00 

 

Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul 

de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Lilian Deliu - Ministerul Justiției 

5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia 

de administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi  - Realizată parțial 

 

Dumitru Visternicean - Consiliul Superior al Magistraturii 

5.1.2.p.5 - Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) 

a judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici 

responsabili de reprezentarea propriei  instituţii în instanţa de judecată şi de 

soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor - Realizată parțial 

 

Maria Moruz - Consiliul de Mediere  

5.1.3.p.1 - Campanii de informare a  publicului şi a actorilor din sectorul justiţiei 

privind beneficiile utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor 

desfășurate prin intermediul mass-mediei şi pe Interne  - Realizată (pentru 

perioada de raportare) 

 

Eduard Fricațel - Centrul de Guvernare Electronică 

5.3.1 p.2 - Modernizarea sistemului de evidență electronică a agenților 

economici - Realizată parțial 

 

 

 

16:00-16:30 

 

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  
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