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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Forum „Reformarea justi?iei ?i combaterea corup?iei” – 24-25
septembrie 2020
Gribincea Vladislav · Wednesday, September 16th, 2020

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în parteneriat cu Institutul pentru Politici ?i
Reforme Europene (IPRE), au organizat la 24-25 septembrie 2020 la Chi?in?u Forumul
„Reformarea Justi?iei ?i Combaterea Corup?iei” în cea de-a doua a sa edi?ie.
O justi?ie independent?, profesionist? ?i integr? este antidotul împotriva privilegiilor ?i a s?r?ciei ?i
garan?ia statului de drept. De aceea Forumul „Reformarea justi?iei ?i combaterea corup?iei” este
organizat în fiecare an, astfel ca to?i actorii implica?i în sistemul justi?iei s? participe la discu?ii ?i
s? identifice solu?ii.
Forumul „Reformarea justi?iei ?i combaterea corup?iei a fost gândit a fi o platform? transparent? ?i
profesionist? de dezbatere între principalii deciden?i ?i actori din domeniul justi?iei, clasa politic?
?i societatea civil?, cu scopul de a identifica împreun? cele mai bune direc?ii ?i solu?ii pentru
reformarea justi?iei ?i combaterea corup?iei în Republica Moldova. Forumul a reunit profesioni?ti
din domeniu (judec?tori, procurori, inspectori de integritate, avoca?i, etc.), exper?i renumi?i din
?ar?, cât ?i exper?i str?ini, care au împ?rt??it din experien?ele relevante contextului Republicii
Moldova.
În urma celor dou? zile ale Forumului va fi elaborat un sumar al principalelor idei, concluzii ?i
solu?ii propuse de participan?ii la Forum. Acesta va fi transmis autorit??ilor relevante ?i poate
servi drept punct de reper în elaborarea documentelor de politici în domeniul justi?iei ?i combaterii
corup?iei.
Citi?i mai multe detalii despre cele discutate la Forum în zilele de 24-25 septembrie în articolele de
mai jos:

Nicio reform? a justi?iei nu va func?iona f?r? voin?? politic? – concluzia participan?ilor
la Forumul „Reformarea justi?iei ?i combaterea corup?iei”
Solu?ii eficiente pentru probleme actuale din justi?ie ?i combaterea corup?iei la Forumul
„Reformarea justi?iei ?i combaterea corup?iei”
Forumul este organizat de CRJM, în cadrul proiectului „Suport institu?ional pentru dezvoltarea
organiza?iei”, finan?at de Suedia, în parteneriat cu IPRE în cadrului proiectului „Suport pentru
elaborarea ?i implementarea politicilor în domeniul justi?iei în Republica Moldova”, implementat
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cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
Sumarul discu?iilor Forumului din anul 2020 (în limba român?) poate fi accesat AICI.
Sumarul discu?iilor Forumului din anul 2020 (în limba englez?) poate fi accesat AICI.

Videoul sesiunilor din 24 septembrie 2020

Videoul sesiunilor din 25 septembrie 2020

Vox Populi 2020 – Videouri realizate de Radio Europa Liber? Moldova în parteneriat cu Centrul
de Resurse Juridice din Moldova, pentru Forumul „Reformarea justi?iei ?i combaterea corup?iei”
desf??urat la 24-25 septembrie la Chi?in?u. Radio Europa Liber? Moldova este partenerul media al
evenimentului.
Vox Populi 2020 – Cum poate sc?pa Moldova de fenomenul corup?iei ?

Vox Populi 2020 – De ce cet??enii Republicii Moldova prefer? s? dea mit? ?

Vox Populi 2020 – De ce este important ca oamenii s? ?tie despre salariile ?i averile celor
pl?ti?i din banii statului ?

Vox Populi 2020 – Actualul sistem de justi?ie din Moldova trebuie sau nu schimbat ? De ce ?

Vox Populi 2020 – Ce asocia?ii v? trezesc cuvintele „judec?tor” ?i „procuror” ?

Vox Populi 2020 – Dac? a?i avut de-a face cu sistemul judiciar, cum a fost experien?a Dvs. ?
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