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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
(Video) Cum poate fi asigurat? o justi?ie independent? ?i
integr??
Gribincea Vladislav · Friday, October 30th, 2020

Ministerul Justi?iei a definitivat proiectul Strategiei pentru asigurarea independen?ei ?i integrit??ii
sectorului justi?iei ?i a Planului de Ac?iuni pentru anii 2021-2024. Este absolut necesar s? existe
un suport politic larg din partea deciden?ilor, un mecanism eficient de monitorizare a
implement?rii activit??ilor, o structurare a consecutivit??ii activit??ilor, precum ?i resurse
financiare suficiente pentru implementarea acesteia. Strategia reprezint? o oportunitate pentru
schimbarea spre bine a st?rii de lucruri în sectorul justi?iei, promovarea profesioni?tilor integri în
domeniu ?i crearea mediului sigur pentru cet??eni.
Aceasta este una din principalele concluzii ale materialului video elaborat de exper?ii: Iulian Rusu,
Director executiv adjunct, Institutul pentru Politici ?i Reforme Europene (IPRE) ?i Vladislav
Gribincea, Pre?edintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Potrivit autorilor sectorul justi?iei este cel mai important domeniu în care trebuie s? se fac?
schimb?ri, cu poten?ial de amplificare pentru alte domenii. O justi?ie independent? ?i integr? este
garan?ia unui remediu efectiv pentru abuzurile ?i înc?lc?rile drepturilor fundamentale ale
cet??enilor, pentru o func?ionare eficient? a autorit??ilor publice, pentru o via?? sigur? ?i pentru
atragerea investi?iilor str?ine.
IPRE ?i CRJM au propus pe parcursul acestui an mai multe îmbun?t??iri ale acestui document
strategic. Urm?toarele priorit??i de reform? în domeniul justi?iei sunt esen?iale:
1. Modificarea Constitu?iei, în ceea ?ine de independen?a judec?torilor ?i de modul de organizare ?i
func?ionare a Consiliului Superior al Magistraturii,
2. Transparentizarea justi?iei ?i implementarea plenar? a solu?iilor IT pentru eficientizarea justi?iei;
3. Îmbun?t??irea ?i aplicarea eficient? a mecanismelor care s? asigure integritatea celor care fac
justi?ie, în principal a judec?torilor ?i a procurorilor;
4. Asigurarea unui proces transparent ?i bazat pe merit de numire, promovare ?i atragere la
r?spundere a judec?torilor ?i procurorilor;
5. Uniformizarea practicii judiciare ?i reforma Cur?ii Supreme de Justi?ie, pentru a asigura
aplicarea uniform? a legii fa?? de to?i;
6. Consolidarea pozi?iei profesiilor conexe din sectorul justi?iei pentru a asigura un remediu efectiv
?i un proces echitabil pentru justi?iabili
7. Comunicarea eficient? cu publicul pe subiecte importante.
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Exper?ii sunt de p?rere c? angajamentele Republicii Moldova în contextul implement?rii
Acordului de Asociere cu Uniunea European?, precum ?i pentru a valorifica asisten?a financiar? ?i
tehnic? extern? sunt esen?iale pentru a avansa în dezvoltarea statului de drept ?i a asigura un trai
decent pentru cet??eni.
Mai multe detalii privind ini?iativele IPRE ?i CRJM le pute?i accesa pe ipre.md ?i
old2.old.crjm.org.
Acest material video a fost elaborat în cadrul proiectului „Suport pentru elaborarea ?i
implementarea politicilor în domeniul justi?iei în Republica Moldova”, implementat de Institutul
pentru Politici ?i Reforme Europene în parteneriat cu Centru de Resurse Juridice din Moldova, cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene. Con?inutul materialului video este responsabilitatea
exclusiv? a autorilor ?i nu reflect? neap?rat viziunea Uniunii Europene.
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