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STATUL DE DREPT

Am analizat cum este finanțată 
și cât de eficientă este justiția 
din Republica Moldova, cum 
se motivează și cum poate fi 
îmbunătățită motivarea hotărârilor 
judecătorești.

Mecanismele de alegere 
a membrilor CSM și CSP 
au fost îmbunătățite în 
urma expertizei juridice 
oferite de CRJM.

Am organizat cea de-a treia ediție 
a Forumului „Reformarea Justiției 
și Combaterea Corupției” și am 
rezumat principalele discuții de 
la eveniment, care este principala 
platformă de dezbateri transparente 
și profesioniste despre justiție dintre 
actorii din sectorul justiției, politicieni, 
societatea civilă și partenerii de 
dezvoltare.

Am prezentat autorităților opinii 
juridice cu privire la conceptul 
de evaluare externă, organizarea 
judecătorească, procuratura și 
Consiliul Superior al Magistraturii.

Pentru peste 150 de studenți și 
tineri profesioniști am organizat 
lecții publice privind integritatea, 
combaterea corupției și justiția.

DREPTURILE OMULUI

Pentru al 11-lea an consecutiv am 
elaborat sinteza violărilor constatate 
de CtEDO în cauzele moldovenești și 
am publicat un studiu privind impactul 
inteligenței artificiale și tehnologiei 
asupra drepturilor omului.

Peste 30 de judecători, procurori 
și avocați au fost instruiți despre 
garanțiile prevăzute de Art. 6 din 
Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului.

Am informat Consiliul Europei despre 
executarea de către Republica 
Moldova a hotărârilor CtEDO privind 
condițiile de detenție,  combaterea 
torturii și expulzarea profesorilor turci.

Am obținut câștig de cauză la CtEDO 
în dosarele Falun Dafa și alții c. 
Moldovei  și T.A. și alții c. Moldovei.

Împreună cu alte organizații 
ale societății civile am expediat 
Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului patru comunicări privind 
justiția, combaterea corupției, 
respectarea drepturilor omului și 
starea societății civile din țară.

Am lansat nouă tutoriale video despre 
ce este și cum funcționează CtEDO.
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DEMOCRAȚIA ȘI SOCIETATEA CIVILĂ

CRJM a fost una dintre cele mai 
active organizații din cadrul Coaliției 
Civice pentru Alegeri Libere și 
Corecte (CALC), reacționând 
la problemele ce țineau de 
reflectarea și organizarea alegerilor 
parlamentare din iulie 2021, 
transportarea ilegală a alegătorilor 
și crearea secțiilor de votare peste 
hotare.

Împreună cu alte OSC-uri am 
reacționat la derapajele Procurorului 
General, am condamnat șantajul 
energetic din partea Federației Ruse, 
am solicitat explicații publice privind 
situația creată din cadrul Oficiului 
Avocatului Poporului și am înaintat 
noii guvernări peste 200 de propuneri 
pentru planul de acțiuni a Guvernului.

Am lansat o campanie de 
promovare a mecanismului de 
desemnare procentuală și am 
instruit peste 50 de organizații ale 
societății civile privind atragerea 
fondurilor prin mecanismul 2%.

Am organizat a cincea ediție a Școlii 
„Democrația Aplicată” în cadrul căreia 
24 de tineri au finalizat un program 
dedicat dezvoltării gândirii critice, 
activismului social și și-au aprofundat 
cunoștințele despre democrație.

INTEGRITATEA ȘI LUPTA ANTICORUPȚIE

Am analizat și am prezentat 
public modul în care are loc 
promovarea procurorilor în 
Republica Moldova.

Am monitorizat 12 dosare în care sunt 
anchetate cazuri de corupție la nivel 
înalt, inclusiv dosarul deputatului Ilan 
Șor, dat în urmărire generală.

Am analizat controalele efectuate de 
Autoritatea Națională de Integritate 
și am oferit expertiză juridică pentru 
îmbunătățirea legislației cu privire ANI.

Am prezentat împreună cu alte 
organizații ale societății civile rapoarte 
alternative la GRECO privind progresul 
autorităților naționale în combaterea 
corupției.
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