Elaborarea unui document de politici constituie un proces complex care impune
respectarea mai multor etape. Esențial pentru respectivul proces este implicarea tuturor
subiecților interesați sau care ar putea fi vizați de politicile elaborate. În acest sens,
comunicarea cu toți actorii-cheie și asigurarea transparenței procesului din
momentul lansării lui, pe parcursul derulării și pînă la finalizarea acestuia constituie
un imperativ ce poate asigura succesul promovării politicilor elaborate.
În scopul elaborării noului document de politici în sectorul justiției, care să răspundă
necesităților actuale, să reflecte problemele din sectorul justiției, să propună soluții pentru
depășirea acestora, pentru îmbunătățirea sectoarelor vulnerabile, consolidarea
capacităților instituționale și să conțină noi viziuni privind dezvoltarea sectorului,
Ministerul Justiției și-a propus să combine cele două modalități de consultare a opiniilor
celor interesați: 1) solicitarea propunerilor în formă scrisă;
2) organizarea ședințelor de lucru.
Astfel, pe parcursul lunilor februarie-martie 2019, în scopul identificării
necesităților de reformă și a soluțiilor pentru îmbunătățirea sectorului justiției
direct de la cei cărora le sunt adresate, Ministerul Justiției a avut ședințe cu diverși
actori ai sectorului justiției.
Întrunirile au fost focusate pe discuții particulare cu judecători, procurori, reprezentanții
organelor de administrare a judecătorilor și procurorilor, reprezentanții profesiilor conexe
sectorului justiției, reprezentanții mediului de afaceri și mediului academic.
Este relevant faptul că spre deosebire de experiențele anterioare acumulate în procesul de
elaborare a politicilor, exercițiul de consultare a opiniei celor interesați a fost unul diferit,
fiind organizate atît ședințe cu profesioniștii din zonele de nord, centru și sudul republicii
pentru a asigura acoperirea teritorială, cît și cu reprezentanții organelor de
administrare/autoadministrare a acestora.
În cadrul ședințelor, cei prezenți, au salutat și apreciat deschiderea Ministerului
Justiției de a avea discuții particulare cu diverși actori din sectorul justiției. Grupul
tehnic de lucru, constituit din reprezentanții Ministerului Justiției și Agenției de
administrare a instanțelor judecătorești, coordonat de Secretarul de stat – dl Nicolae Eșanu
au comunicat principalele obiective ale noului document de politici și au încurajat
participanții să identifice domeniile de intervenție, care urmează a fi abordate.
Primele discuții au avut loc la data de 1
februarie la Curtea de apel Comrat, la care
au fost prezenți atît judecătorii instanței de
apel, cît și judecătorii care activează în
judecătoriile din circumscripția Curții de apel
Comrat. La fel, la ședință au fost prezenți:
reprezentanții secretariatelor instanțelor
judecătorești respective, Direcției de justiție a
Găgăuziei, Adunării Populare a Găgăuziei,
Camerei
teritoriale
a
executorilor

judecătorești Sud, a reprezentanței Oficiului Avocatului Poporului din Comrat, Biroului
de probațiune Comrat, avocați, coordonatorul Oficiului Teritorial Comrat al CNAJGS.
La 8 februarie, evenimentul a fost găzduit
de către Curtea de apel Bălți și i-a avut
drept interlocutori pe reprezentanții
corpului judecătoresc din instanța de apel,
precum și din instanțele din circumscripția
acesteia, personalul instanțelor (șefi de
secretariate, asistenți judiciari, grefieri),
reprezentanții Camerei teritoriale a
executorilor judecătorești Nord și a
Baroului de avocați Bălți.
Reprezentanții Procuraturii Generale și-au împărtășit ideile privind noul document de
politici în sectorul justiției, deficiențele și provocările pe segmentul politicii punitive în
cadrul ședinței din 13 februarie.
Întîlnirea cu judecătorii Curții de apel
Chișinău și judecătorii care activează în
judecătoriile din circumscripția respectivei
curți de apel a avut loc la 14 februarie. La
discuții
au
participat
judecători,
președinți/vicepreședinți a instanțelor
judecătorești și unii șefi a secretariatelor
instanțelor judecătorești.

Liberi profesioniștii din sectorul justiției și reprezentanții organelor de
autoadministrare a profesiilor conexe sectorului justiției au fost convocați la 19
februarie într-o ședință reprezentativă la care au participat mai mult de 40 persoane,
dintre care: avocați, notari, executori judecătorești, experți judiciari, mediatori,
administratori autorizați, interpreți/traducători.

Un dialog deschis despre situația din
sectorul justiției a avut loc la 21 februarie
cu mediul de afaceri. La ședință au
participat reprezentanții: Camerei de
Comerț şi Industrie din Moldova, Camerei
de Comerț Americană din Moldova,
Asociației
Businessului
European,
Asociației Oamenilor de Afaceri din
Moldova, Confederației Naționale a
Patronatului, Confederației Naționale a
Sindicatelor din Moldova, în cadrul căreia
au fost abordate diverse probleme din perspectiva asigurării unei justiții accesibile,
transparente și responsabile.
Interes pentru noul document de politici a
manifestat și mediul academic. La ședința
din 22 februarie, reprezentanții mai
multor instituții de învățămînt superior au
discutat despre importanța calității
învățămîntului juridic superior, dar și
despre situația din sectorul justiției în sens
larg, vizînd sistemul judecătoresc, organele
procuraturii și alte organe de drept,
profesiile liberale etc.

Avînd în vedere rolul instanței judecătorești supreme ca ultim for de control judecătoresc,
la 28 februarie, reprezentanții Ministerului Justiției au participat la ședința Plenului
Curții Supreme de Justiție.
La data de 5 martie a avut loc ședința
comună a reprezentanților Consiliului
Superior
al
Magistraturii
și
Consiliului Superior al Procurorilor.
În cadrul acesteia, au fost expuse mai
multe sugestii privind prioritățile ce
urmează a fi reflectate în noul document
de politici în sectorul justiției.

Șirul discuțiilor a continuat și după această dată, prin consultări informale, cu diverși
subiecți interesați.
Pentru a asigura transparența în procesul decizional, după definitivare, noul
document de politici în sectorul justiției va fi consultat, pe larg, cu toți actorii
interesați, inclusiv cu reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare.

