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APEL
Organizațiile semnatare fac apel către Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova să lanseze
procesul de reformare a justiției după o evaluare amplă a sistemului şi situației actuale, cu
implicarea reprezentanților tuturor actorilor sistemului de justiție şi ai societății civile, cu abținere
de la abordări politizate şi care ar putea afecta principiile statului de drept.
Apreciem obiectivele şi acțiunile prioritare la capitolul Reforma Justiției, incluse în proiectul Programului de
activitate al Guvernului pentru perioada 2011‐2014, în special, includerea acțiunilor ce țin de reforma hărții
judiciare, asigurarea pregătirii adecvate a judecătorilor, revizuirea termenului inițial la numirea judecătorului,
sporirea substanțială a remunerării judecătorilor, lărgirea numărului şi competențelor personalului care
asistă judecătorii şi a competențelor acestuia, extinderea transparenței în activitatea Consiliului Superior al
Magistraturii.
În acelaşi timp, unele acțiuni propuse, cum ar fi reformarea instituției imunității judecătorilor ridică semne de
întrebare din punct de vedere al independenței judecătorului, al stabilității şi eficienței generale a sistemului.
Este regretabilă omisiunea propunerii de efectuare a evaluării generale a sistemului actual, pregătirea unei
strategii complexe de reformare a justiției. Pentru a avea succes, reforma justiției trebuie să fie complexă,
corelată şi efectuată în coordonare şi cu participarea directă a reprezentanților puterii judecătoreşti, pentru a
asigura eficiența şi calitatea reformării.
În acest context, recomandăm insistent autorităților politice ale statului să înceapă reforma justiției prin:
Efectuarea, cu implicarea şi utilizarea efectivă a expertizei organismelor internaționale relevante, a
unei evaluări ample a sistemului de justiție, pentru a elabora o strategie de reformare a justiției care
ar aborda şi propune soluții pentru problemele importante;
Crearea grupurilor de lucru sau a agențiilor inter‐departamentale, care ar coordona reforma
principalelor componente, şi anume reforma constituțională, reforma justiției penale,
contravenționale, civile şi de contencios administrativ;
Organizarea dezbaterilor publice în vederea discutării recomandărilor pentru a fi incluse în strategie;
Implicarea plenară a reprezentanților organismelor internaționale relevante în elaborarea strategiei
de reformare a justiției;
Crearea unui Consiliu (Comitet) național pentru supravegherea reformei justiției, care ar include
reprezentanți din Parlament, Guvern, ai Preşedintelui RM, Consiliul Superior al Magistraturii,
judecători, Consiliul Superior al Procurorilor, avocați, societatea civilă, mediu academic.
Reprezentanții politici nu ar trebui să dețină majoritatea în Consiliul respectiv;
Abținerea de la acțiuni subite, neevaluate şi coordonate prealabil, care ar putea dăuna serios
derulării cu succes a procesului de reformă.
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