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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
CRJM este din nou ?inta atacurilor false ?i a unei campanii de
denigrare
Cibotaru Mihaela · Thursday, October 3rd, 2019

CRJM este ?inta unor noi atacuri bazate pe fals ?i pe dezinformare, menite s? discrediteze
organiza?ia ?i pozi?iile sale cu privire la reforma sistemului judiciar din Republica Moldova.
Ultimul atac a fost lansat pe 1 octombrie 2019 pe un portal de ?tiri cu o reputa?ie dubioas?, printrun articol nesemnat, plin de falsuri ?i de insinu?ri, care viza CRJM ?i care a fost publicat f?r? ca
noi s? fim contacta?i. Atacul a ap?rut dup? ce exper?ii CRJM au criticat modul de organizare a
Adun?rii Generale a Judec?torilor care a avut loc la 27 septembrie 2019. Acela?i text a fost
distribuit ?i între judec?tori, pân? la publicarea de c?tre portalul în cauz?. Acest articol are ca scop
s? distrag? aten?ia de la problemele grave din justi?ie ?i s? compromit? atât CRJM, ca organiza?ie,
cât ?i pozi?iile publice ale exper?ilor s?i.
Articolul nu respect? nicio regul? deontologic? a jurnalismului, îns? urm?re?te fidel regulile
dezinform?rii: nu are autor, prezint? specula?ii fanteziste ?i alega?ii denigratoare f?r? fundament
real, nu prezint? opinia persoanei vizate, etc. Ulterior, aceste informa?ii sunt reproduse de alte
pagini cu reputa?ie dubioas? ?i care promoveaz? mesaje angajate politic. Acest mod de
dezinformare a fost documentat pe larg în Radiografia atacurilor asupra organiza?iilor
neguvernamentale în Republica Moldova.
Având în vedere falsurile promovate cu insisten?? de canalele de propagand? ?i dezinformare,
CRJM precizeaz?:
1. CRJM este o organiza?ie nonprofit, independent? ?i neafiliat? politic ?i lucreaz? în interesul
societ??ii, ?i nu al membrilor s?i sau al partidelor politice.
2. Noi am monitorizat situa?ia din justi?ia Republicii Moldova de aproape un deceniu.Analizele ?i
activit??ile noastre în domeniul justi?iei pot fi g?site pe pagina noastr? web old2.old.crjm.org ?i
pot fi folosite de c?tre to?i actorii interesa?i de reformarea justi?iei.
3. CRJM sus?ine reformele veritabile în domeniul justi?iei menite s? consolideze independen?a
sistemului judec?toresc; reformarea Cur?ii Supreme de Justi?ie; asigurarea transparen?ei ?i
responsabilit??ii Consiliului Superior al Magistraturii; selec?ia, evaluarea ?i promovarea în baz?
de merit a judec?torilor; responsabilizarea judec?torilor, etc. Toate recomand?rile CRJM în
domeniul justi?iei c?tre noul Guvern au fost publicate la 19 iulie 2019 în Cartea Alb? a Bunei
Guvern?ri.
4. De la fondarea sa în 2010, CRJM a f?cut recomand?ri tuturor guvernelor ?i organelor de
administrare judec?toreasc? cu privire la reforma ?i func?ionarea sistemului de justi?ie din
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5.

6.

7.

8.

Republica Moldova.
Noi vom continua s? monitorizam justi?ia ?i s? facem propuneri pentru a avea o justi?ie
independent?, eficient? ?i responsabil?, realizat? de persoane integre, oneste ?i profesioniste, f?r?
s? se lase intimidat de atacurile ?i dezinform?rile la care este supus.
CRJM a monitorizat Adunarea Extraordinar? a Judec?torilor din 27 septembrie 2019.
Reprezentan?ii CRJM ?i-au expus public opinia cu privire la acest eveniment, precum ?i cu
privire la evenimentele care au precedat adunarea general?. Convocarea judec?torilor pentru a
discuta problemele din justi?ie este necesar? ?i ar fi trebuit dispus? de Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM), într-un termen rezonabil. Convocarea acesteia prin decizii judec?tore?ti
luate cu viteza luminii nu a fost un mod corect de convocare ?i doar a prejudiciat ?i mai mult
imaginea justi?iei. Deciziile Adun?rii Generale Extraordinare din 27 septembrie 2019 cu privire
la revocarea membrilor CSM sunt contrare legii ?i creeaz? un precedent periculos. De asemenea,
Adunarea a modificat regulamentul de func?ionare a Adun?rii Generale cu privire la modul de
alegere a membrilor CSM, f?r? ca aceste modific?ri s? fi fost discutate ?i distribuite m?car
judec?torilor înainte de vot. Asemenea ac?iuni doar d?uneaz? imaginii sistemului judec?toresc.
CRJM informeaz? în mod transparent asupra activit??ilor sale ?i asupra utiliz?rii fondurilor
primite. CRJM raporteaz? financiar ?i pe activit??i, fa?? de fiecare donator, în leg?tur? cu modul
în care a utilizat banii primi?i. Noi facem ?i audit anual al fondurilor primite, inclusiv pe fiecare
proiect separat. Rezultatele auditului sunt comunicate donatorilor ?i sunt incluse în rapoartele
noastre de activitate, care sunt pubicate pe pagina web a CRJM.
CRJM are un mecanism de verificare a sesiz?rilor privind comportamentul ilegal sau lipsit de
etic?, precum ?i privind orice suspiciune de corup?ie, fraud? sau conflicte de interese în cadrul
CRJM. Toate sesiz?rile pot fi raportate la sesizari@old2.old.crjm.org ?i vor ajunge direct la
Consiliul de administrare al CRJM, care le va examina.

CRJM a fost ?i anterior ?inta atacurilor, care se intensific? în anumite perioade, în special atunci
când noi exprim?m public atitudini critice.
CRJM va sus?ine în continuare promovarea valorilor democratice ?i a bunei guvern?ri, pentru
consolidarea democra?iei ?i a statului de drept în Republica Moldova. Noi îndemn?m pe oricine s?
ne contacteze pentru a ob?ine informa?ii de interes public despre CRJM înainte de publicarea
materialelor despre CRJM. De asemenea, îndemn?m publicul s? trateze cu suspiciune materialele
care nu au autor, sau provin din surse de informare necunoscute sau suspecte.

This entry was posted on Thursday, October 3rd, 2019 at 12:33 pm and is filed under Nout??i
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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