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Reforma justiției
trebuie dusă până la capăt
Dragi prieteni,
Aveți în față prima ediție a Buletinului informativ privind implementarea
Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016. Buletinul
informativ trimestrial va oferi informații desfășurate despre procesul
de reforme, realizările și neajunsurile din acest proces și va fi distribuit
pe larg societății civile, partenerilor de dezvoltare și mass-media. Ne
propunem ca acest instrument să devină o nouă platformă de dialog
dintre instituțiile de stat responsabile pentru implementarea reformei
justiției și cetățenii țării noastre.

Vladimir Grosu,
Ministrul Justiției

Reforma justiției este una dintre cele mai complexe și ambițioase reforme
în desfășurare în Republica Moldova, care implică peste 20 de instituții
de stat, și participarea largă a societății civile. Pentru realizarea acestei
reforme, Republica Moldova beneficiază de asistență fără precedent din
partea partenerilor de dezvoltare: Uniunea Europeană, agențiile ONU,
Fundația Konrad Adenauer, Fundația SOROS-Moldova, ABAROLI, USAID,
Statele Unite ale Americii, Norvegia, Olanda, Franța și alte state. Sprijinul
din partea Uniunii Europene, care se ridică la aproape jumătate din costul
estimativ al reformei, este cel mai semnificativ în acest sens.
În acești ani, am reușit să realizăm multe din cele propuse, dar avem și
restanțe importante. În 2015-2016, ne vom concentra toate eforturile pentru
lichidarea acestor restanțe și realizarea tuturor schimbărilor din sistem, care
să schimbe cultura de nerespectare a legii înrădăcinată la noi și să readucă
oamenilor încrederea în sistemul justiției din Moldova. Sunt convins că
împreună, cu eforturi comune, vom reuși să atingem acest obiectiv.

Obiectivul general al Strategiei de reformare a sectorului justiției 2011-2016 este edificarea unui sector al justiţiei accesibil,
eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să
asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.
Obiectivele SRSJ 2011-2016 sunt:
•

Consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc;

•

Eficientizarea procesului de investigaţie prejudiciară în vederea garantării respectării drepturilor omului, asigurării
securităţii fiecărei persoane şi diminuării nivelului de criminalitate;

•

Ameliorarea cadrului instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţa juridică efectivă,
examinarea cauzelor şi executarea hotărârilor judecătoreşti în termene rezonabile, modernizarea statutului unor profesii
juridice conexe sistemului justiţiei;

•

Promovarea şi implementarea principiului toleranţei zero pentru manifestările de corupţie în sectorul justiţiei;

•

Implementarea unor măsuri prin intermediul cărora sectorul justiţiei ar contribui la crearea unui climat favorabil
dezvoltării durabile a economiei;

•

Asigurarea respectării efective a drepturilor omului în practicile şi politicile juridice;

•

Coordonarea, stabilirea şi delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor actorilor principali din sectorul justiţiei, precum şi
asigurarea dialogului intersectorial.
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Sprijinul Uniunii Europene pentru reforma justiției
Uniunea Europeană sprijină Republica Moldova în implementarea obiectivelor și priorităților stabilite în Acordul de asociere și Agenda de asociere.
În acest sens, UE a făcut un pas fără precedent față de o țară ne-candidată la aderare, angajându-se să ofere suport bugetar în volum de 60 de
milioane de euro și alte 10 milioane de euro ca asistență tehnică pentru
reforma sectorului justiției din Republica Moldova. Din aceste fonduri,
28,2 milioane de euro au fost deja transferate în bugetul Republicii Moldova, după îndeplinirea condițiilor stabilite.
Din cauza unor deficiențe serioase în procesul de reformare a procuraturii, precum și a întârzierilor în implementarea unor măsuri anticorupție în
sectorul justiției, valoarea celei de-a doua tranșe din Programul de Suport
Bugetar a fost redusă cu 1.8 milioane de euro.
Adoptarea, la sfârșitul anului 2013, a unui pachet de legi anticorupție a reprezentat un reper crucial în realizarea Strategiei de reformă a sectorului
justiției. Având acest cadru normativ, Guvernul trebuie să-și intensifice eforturile pentru a asigura aplicarea cu succes a acestuia. Trebuie implementate, la fel, noile mecanisme de selectare, evaluare și promovare a judecătorilor. Trebuie consolidată capacitatea operațională a Comisiei Naționale de
Integritate (CNI) și eliminate interferențele politice în activitatea CNI.

Ambasadorul Pirkka Tapiola,
Șeful Delegației UE în Republica Moldova

O prioritate imediată a SRSJ este reforma procuraturii. Trebuie adoptată
fără întârziere o nouă lege cu privire la procuratură, care să țină cont de
recomandările Comisiei de la Veneția a Consiliului Europei.
Prima reuniune a Consiliului de asociere UE-Moldova a reconfirmat obiectivul comun de a construi „o Moldovă democratică, stabilă și prosperă”.
Acest obiectiv comun nu poate fi atins fără un sector al justiției funcțional. Prin urmare, Uniunea Europeană îndeamnă autoritățile moldovene să
întreprindă eforturi substanțiale și susținute pentru realizarea reformei
procuraturii, să intensifice lupta cu corupția din sectorul justiției, și să
ratifice Protocolul 12 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care
interzice toate formele de discriminare.

Proiecte europene de asistență tehnică în sectorul justiției
SUSȚINEREA COORDONĂRII REFORMEI JUSTIȚIEI ÎN R. MOLDOVA
Perioada de implementare: aprilie 2013 – aprilie 2016.
Beneficiari: Ministerul Justiției, instituțiile responsabile de
implementarea SRSJ.
Buget: 2,2 milioane de euro.
Proiect realizat de către Altair Asesores (Spania) în consorțiu cu ICONInstitute Consulting Group (Germania), Fundația Germană pentru
Cooperare Juridică Internațională (IRZ) și Institutul de Reforme Penale din
Moldova (IRP).

Susținerea investigațiilor preliminare, urmăririi
penale și apărării în R. Moldova
Perioada de implementare: noiembrie 2014 – martie 2016.
Beneficiari: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul
Național Anticorupție, Serviciul Vamal, alte instituții.
Buget: 2,01 milioane de euro.
Proiect implementat de German Foundation for International Legal
Cooperation (IRZ), în consorțiu cu Altair Asesores (Spania) și Centrul
pentru cooperarea juridică internațională CILC (Olanda).

SPORIREA RESPONSABILITĂȚII, TRANSPARENȚEI ȘI EFICIENȚEI
INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI DIN R. MOLDOVA
Perioada de implementare: noiembrie 2014 – aprilie 2017.
Beneficiari: Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de
Justiție, Departamentul de Administrare Judecătorească, Institutul
Național al Justiției.
Buget: 2,1 milioane de euro.
Proiect realizat de un consorțiu condus de GIZ (Germania), cu participarea
Centrului pentru coperarea juridică internațională CILC (Olanda) și JCI
(Franța).

SPRIJIN ACORDAT sistemelOR de executare, probațiune
și reabilitare din R. Moldova
Perioada de implementare: octombrie 2014 – aprilie 2017.
Beneficiari: Serviciul de Probațiune, Departamentul Instituțiilor
Penitenciare, Uniunea națională a executorilor judecătorești.
Buget: 1,79 milioane de euro.
Proiect realizat de un consorțiu condus Center for International Legal
Cooperation (CILC landa), cu participarea GIZ (Germania), Penal Reform
International, Comitetul Helsinki din Olanda și Institutul de Reforme
Penale din Moldova (IRP).
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Rezultatele SRSJ
– sistemul judecătoresc
Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de organ ce asigură autoadministrarea sistemului judecătoresc, pe parcursul anului 2014 a depus
eforturi substanțiale în scopul asigurării calității actului de justiție, respectării drepturilor și intereselor legitime ale justițiabililor, sporirii integrității
judecătorilor, transparenței activității Consiliului și a sistemului judecătoresc, precum și consolidării relațiilor Consiliului Superior al Magistraturii cu
societatea civilă, alte autorități publice și mass-media.
În 2014 au fost numiţi în funcţie 35 de judecători, fiind promovaţi 18 judecători și demisionaţi - 46 judecători, au fost evaluați 210 judecători.

Victor Micu,
Președintele Consiliului Superior
al Magistraturii

În toate instanțele judecătorești se utilizează Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, prin care dosarele sunt repartizate judecătorilor spre
examinare în mod aleatoriu, fără intervenția factorului uman, iar toate ședințele de judecată sunt înregistrate audio.
În anul precedent, au fost efectuate lucrări de reparații capitale în mai multe instanțe judecătorești, fiind renovate sediile acestora pentru facilitarea
accesului cetățenilor la justiție și asigurarea înfăptuirii calitative a justiției.
În 2015, Consiliul Superior al Magistraturii își concentrează eforturile în vederea consolidării integrității judecătorilor și în scopul creșterii încrederii
societății în justiție, prin elaborarea și aprobarea unui nou Cod de etică al
judecătorilor, și majorarea numărului de inspectori judecători.

Agenda reformelor din sistemul judiciar pentru anul 2015:
Intrarea în vigoare și aplicarea Legii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor
Pregătirea proiectului de optimizare a hărții instanțelor judecătorești
Examinarea oportunității specializării judecătorilor
Aplicarea plenară a noilor criterii de admitere în profesie, evaluare periodică și promovare a judecătorilor
Consolidarea capacităților Inspecției judiciare, creșterea numărului și competențelor inspectorilor judecători
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Reforma procuraturii – prioritatea SRSJ în 2015

Reforma procuraturii
aduce modernizare
și schimbări calitative
Promovarea modificărilor legislative, normative și instituționale vizând
Procuratura nu este un scop în sine, acțiunile respective fiind parte a unui
proces amplu de transformare a justiției în Republica Moldova, în cadrul
căruia Procuratura este implicată plenar și pe diverse dimensiuni.

Corneliu Gurin,
Procurorul General al Republicii Moldova

Elaborările legislative privind activitatea Procuraturii, promovate în perioada 2013-2014, sunt bazate pe recomandările internaționale și cele mai
bune experiențe în domeniu, iar implementarea lor practică va asigura
creșterea calității și eficienței activității desfășurate, sporind responsabilitatea și independența procurorilor.
În același timp, sunt propuse o serie de mecanisme care vor consolida
Procuratura, în calitate de instituție autonomă în cadrul autorității judecătorești, asigurînd o coordonare între standardele și procedurile aplicabile
în sfera accederii în profesie, selecției și carierei, similare celor aplicate
în privința judecătorilor. Nu în ultimul rînd, este importantă și asigurarea unui sistem de dotări și retribuție a activității angajaților Procuraturii,
apropiat ori asimilat celui al judecătorilor.
Suntem încrezători că Parlamentul Republicii Moldova va asigura
adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură, astfel ca majoritatea
prevederilor acesteia să înceapă a fi puse în aplicare spre finele anului curent sau la începutul anului 2016. Ne așteaptă și în continuare
o muncă enormă, dar pentru aceasta există voința internă necesară,
avem susținerea partenerilor internaționali și vom găsi capacități să
asigurăm transformări spre bine.

Agenda reformei procuraturii:
aprilie 2015 – finalizarea
proiectului de lege privind
procuratura, cu integrarea
recomandărilor Comisiei de la
Veneția a Consiliului Europei
21 aprilie 2015 – lansarea
dezbaterilor publice pe marginea
proiectului de lege
mai 2015 – aprobarea proiectului
de lege privind procuratura în
Guvern și transmiterea proiectului
spre examinare și vot în Parlament

Ambasadorul Pirkka Tapiola,
Şeful Delegației UE în Moldova

Vladimir Grosu,
Ministrul Justiției

Reforma procuraturii este o prioritate pentru noi. Trebuie asigurată independența deplină a procurorilor de interferențe politice și interesele unor persoane. Adoptarea
noii legi cu privire la procuratură,
elaborate în baza recomandărilor
Comisiei de la Veneția a Consiliului
Europei, este o condiție esențială
pentru continuarea asistenței și
suportului bugetar din partea UE
pentru sectorul justiției.

Sistemul justiției moldovenești
trebuie curățat din interior, iar
reforma procuraturii, tergiversată de
mulți ani, este un element cheie în
acest proces. În anul 2015, reformarea procuraturii este prioritatea numărul unu a Strategiei de refomare
a sectorului justiției, și Ministerul
Justiției va depune toate eforturile
pentru ca noua lege privind procuratura să fie discutată pe larg în
societate și examinată în Parlament
în sesiunea de primăvară-vară.
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Condiții mai bune pentru minorii în contact
cu justiția
pentru audierea minorului în săli specializate, amenajate cu tehnică de înregistrare audio și video. A fost eliminată răspunderea penală a minorului în
cazul împăcării părților.
Camere de audiere în condiții speciale a minorilor victime și martori ai infracțiunilor sunt amenajate 7 procuraturi teritoriale: Anenii Noi, Cahul, Călărași, Leova, Ocnița, Orhei și Soroca. Camere similare, echipate cu mobilier
special și echipament de înregistrare audio și video, au fost amenajate în
30 de instanțe judecătorești din Moldova. Au fost elaborate criteriile pentru
selectarea și pregătirea persoanelor ce urmează să conducă intervievarea
minorilor. Instituțiile de drept din fiecare raion folosesc în comun camerele
de audiere a minorilor amenajate pe lângă procuraturile, instanțele de judecată sau inspectoratele de poliție din centrele raionale.
Sabina Cerbu,
Viceministrul Justiției

Ministerul Justiției a intervenit cu modificări la Codul de executare, care
oferă garanții suplimentare privind accesul la serviciile medicale a minorilor în detenție, diversifică gama sancțiunilor disciplinare, reduc până la trei
zile durata izolării disciplinare pentru minori, și introduc condiții speciale de
aplicare a acestei sancțiuni.
Toți minorii condamnați pentru infracțiuni au fost transferați într-o instituție
specializată, penitenciarul nr. 10-Goian, unde aceștia au un regim special
de activități, școlarizare și cursuri de pregătire profesională, și asistență psihologică și de reabilitare socială.

R

Justiția din Moldova a devenit mai prietenoasă copiilor, dar nu ne oprim
aici. Ne vom concentra în continuare pe dezvoltarea și implementarea serviciilor alternative detenției, ce vor ajuta minorii în conflict cu legea să se
reintegreze mai ușor în societate. Pentru a atinge acest scop, colaborăm
strâns cu mai multe instituții din alte domenii: Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, UNICEF, misiunea NORLAM și ONG-urile din
domeniul drepturilor copilului.

eformarea justiției juvenile este o
prioritate importantă a Strategiei de reformare a sectorului justiției, iar scopul schimbărilor din sistem este introducerea unor
proceduri de lucru care să asigure respectarea drepturilor copiilor ajunși în vizorul
instituțiilor de drept și tratamentul diferențiat al martorilor, inculpaților și deținuților
minori.
În acest scop, în anii 2013-2014, au fost
promovate mai multe modificări legislative,
ce vizează audierea minorilor în contact cu
justiția, și detenția acestora. Modificările
operate în Codul de procedură penală vizavi de audierea copiilor minori, indiferent
de statutul lor – victimă, bănuit sau martor
– prevăd asigurarea unor condiții specifice

Camera de audiere a minorilor din cadrul judecătoriei r. Hâncești
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Penitenciarul Goian
– penitenciar model
pentru minori
Penitenciarul nr. 10 Goian a fost creat conform proiectului
comun a Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova şi Misiunea Norvegiană
de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova
(NORLAM), și este primul penitenciar din ţară creat conform
standardelor şi metodologiilor europene de lucru, unde accentul de bază este pus pe respectarea drepturilor minorilor, reeducarea acestora în scopul reintegrării lor sociale în
perioada de post-eliberare, și pentru excluderea recidivei –
problemă majoră pentru sistemul execuţional-penal al Republicii Moldova.
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Servicii juridice calificate

Medierea – o alternativă viabilă pentru soluționarea
litigiilor
Medierea reprezintă un atribut al societății democratice, una din instituțiile
care există ca o profesie conexă justiției. Valorile, principiile și instrumentele medierii apără interesele participanților și satisfac așteptările acestora,
deoarece acest instrument asigură soluționarea reciproc avantajoasă și mai
puțin costisitoare a litigiilor.
Anul 2014 a devenit un an crucial pentru domeniul medierii in Republica
Moldova. Guvernul Republicii Moldova a aprobat un concept de reformare
a medierii, care urmărește să consolideze capacitățile funcționale ale Consiliului de Mediere, și oferă facilități și instrumente suplimentare, inclusiv
de ordin financiar, pentru motivarea părților în litigiu să aleagă soluționarea
conflictului prin mediere. Proiectul de lege urmează să fie remis și discutat
în Parlament.
La primul Forum Național al Medierii, desfășurat la Chișinău în noiembrie
2014, reprezentanții Consiliului de Mediere (CM), ai Ministerului Justiției
(MJ), ai Procuraturii Generale (PG) și ai Consiliului Superior al Magistraturii
(CSM), cu sprijinul partenerilor de dezvoltare din domeniu, au convenit să
colaboreze mai intens pentru promovarea acestui instrument de soluționare a litigiilor. În acest scop, în prima jumătate a anului 2015, va fi semnat
un Memorandum de colaborare între MJ, CM, CSM, PG și Centrul pentru
Soluționarea Eficientă a Disputelor din Londra (CEDR) pentru popularizarea
medierii în rândul justițiabililor în instanțe și procuraturi.
La fel, la sfârșitul anului 2014, Consiliul de Mediere a aprobat Strategia de
promovare a medierii pentru 2015-2017. Documentul are drept scop informarea publicului și actorilor cheie din diferite instituții de drept și administrație publică centrale și locale, și desfășurarea campaniilor de informare pe
rețelele sociale și în mass-media.
Găsiți mai multe informații despe mediere și lista mediatorilor autorizați
accesând pagina mediere.gov.md.

Mediatorii din Moldova, instruiți de CEDR
În 2013, Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere și ACI Partners, în parteneriat cu Centrul pentru Soluționarea Eficientă a Disputelor din Londra (CEDR), au lansat un program-pilot de promovare a medierii în litigiile comerciale. În cadrul proiectului, finanțat
de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), specialiștii CEDR organizează cursuri de instruire profesională și
formare a formatorilor în materie de mediere comercială, și gestionează proiecte pilot de promovare a medierii în câteva instanțe
judecătorești. Programul oferă participanţilor posibilitatea de a media cauze comerciale trimise în instanţă și dezvoltă abilităţile
profesionale ale acestora în soluţionarea amiabilă a litigiilor.
În anul 2013, 18 persoane au absolvit cursul de formare în domeniul medierii comerciale și au primit certificate de mediatori acreditați de CEDR. Alte 20 de persoane au primit certificate CEDR după absolvirea cursului din anul 2014.
Persoanele instruite în cadrul cursurilor de formare oferite de CEDR mediază litigii comerciale în cadrul Judecătoriei Botanica
și Judecătoriei Bălți, unde au demarat proiecte-pilot de promovare a medierii. Exact ca și mediatorii care lucrează deja în cadrul
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e-Justiție

E-Apostila –
un serviciu sigur și rapid de autentificare a actelor
Implementarea serviciilor electronice în sectorul justiției este
o prevedere importantă a Strategiei de reformare a sectorului
justiției 2011-2016, dar și parte a Agendei de e-transformare a
Guvernului Republicii Moldova. Solicitarea și achitarea online
a actelor de stare civilă și accesarea altor servicii publice pe
internet economisește timp, reduce contactul cetățeanului cu
funcționarul și elimină riscul de corupție în sistemul public.

moldoveni deja au solicitat eliberarea apostilei pe cale electronică.

Din 1 octombrie 2013, cetățenii Republicii Moldova pot apostila
actele oficiale și pe internet. E-apostila este eliberată în format
PDF, și conţine apostila semnată electronic de către un responsabil din cadrul Ministerului Justiţiei și copia scanată a actului
oficial.

E-apostila este recunoscută de către toate statele părți ale
Convenţiei de la Haga privind Dreptul Internaţional Privat. Dacă
întâmpinaţi dificultăți la recunoașterea e-apostilei peste hotare,
accesați informația despre apostila electronică pe adresa hcch.
net. Semnătura digitală poate fi obținută de la Centrul de Telecomunicații Speciale.

Cetăţenii care deţin semnătura digitală pot depune şi achita
online cererea privind aplicarea apostilei pe portalul apostila.
gov.md. Serviciul de e-apostilă este accesibil atât pentru moldovenii din țară, cât şi pentru cetăţenii care deţin semnătura
digitală aflaţi în afara Republicii Moldova. Mai bine de 4500 de

Odată cu lansarea e-apostilei, au fost reduse termenele de
examinare şi tarifele pentru aplicarea apostilei. Acum, apostila
electronică poate fi obținută timp de o oră (150 lei), o zi (130 lei)
sau 5 zile lucrătoare (100 de lei - taxa de stat).

Moldova este a 5-a țară din lume și a 2-a din Europa care lansează serviciul de e-apostilă.

instanțelor, ei acționează în calitate de ambasadori ai medierii, promovează și diseminează avantajele
acestui instrument, cu accent specific pe litigiile din domeniul afacerilor. În anul 2014, proiectul-pilot
de promovare a medierii în instanțe a fost extins la Curtea de Apel Chișinău.
Programul MJ-CEDR are rezultate - de la începutul anului 2015, mediatorii acreditați de CEDR au
ajutat părțile să încheie 14 acorduri de împăcare, înclusiv 7 la Judecătoria Bălți și alte 7 la Judecătoria
Botanica și Curtea de Apel Chișinău.
Totodată, proiectul organizeză ateliere de informare în domeniul medierii și arbitrajului pentru membrii profesiilor juridice, funcţionari din cadrul autorităţilor publice și profesionişti în domeniul comerţului. Un Centru de mediere specializat în medierea comercială urmează să fie deschis la Chișinău, în
cooperare cu Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova.
CEDR este cea mai mare instituție de mediere din Europa, recunoscută internațional ca standard de
excelență în domeniul medierii.
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Priorități SRSJ pentru 2015
O JUSTIŢIE ECHITABILĂ ÎN SERVICIUL CETĂŢEANULUI

Reforma procuraturii – adoptarea și implementarea noii legi cu privire la
procuratură cu incorporarea recomandărilor Comisiei de la Veneția
Reforma CNI și CNA- restructurarea, consolidarea capacităților și competențelor
funcționale ale Comisiei Naționale de Integritate; consolidarea capacităților și
revizuirea competențelor Centrului Național Anticorupție
Reforma INJ – revederea procedurii de accedere în profesie a judecătorilor și
procurorilor și eficientizarea mecanismului de instruire continuă
Optimizarea hărții instanțelor judecătorești pentru asigurarea accesului mai
echitabil la justiție și distribuirea mai corectă a sarcinii de dosare per judecător
	Integritatea sistemului judecătoresc – aplicarea noilor criterii de admitere în
profesie, evaluare periodică, promovare și sancționare disciplinară a judecătorilor,
consolidarea capacităților Inspecției Judiciare
Reformarea instituției Ombudsmanului
Reforma Curții Constituționale
	Comunicarea publică eficientă despre realizarea reformei sectorului justiției

Reforma justiției nu se termină în 2016. După cum arată experiența altor state, lupta cu corupția, îmbunătățirea condițiilor de detenție
în penitenciare, schimbarea mentalității celor care aplică legea în spiritul respectării drepturilor omului sunt acțiuni care necesită
implementare continuă. Schimbările sistemice profunde, de atitudine și comportament, nu se produc peste noapte, și necesită timp și
implicare din partea întregii societăți. Cu perseverență și răbdare, putem realiza împreună, în Republica Moldova, o justiție funcțională
și echitabilă, pentru oameni.

imprinted

Uniunea Europeană
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Această publicație a fost realizată cu
sprijinul Uniunii Europene. Conținutul
acestei publicații este responsabilitatea
exclusivă a autorilor și nu reprezintă în
mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii
Europene.

contacte UTILE
Serviciul de presă al MJ
Serviciul de presă al PG
Serviciul de presă al CNA
Serviciul de presă al CNI
Serviciul de presă al CSM
Serviciul de presă al CSJ
Serviciul de presă al INJ
Serviciul de presă al DIP
Serviciul de presă al CpDOM
Serviciul de presă al MAI
Serviciul de presă al IGP
Secretariatul OCP
Secretariatul CM
Secretariatul UNEJ
Secretariatul Uniunii Avocaților
Secretariatul Uniunii Notarilor

022-201-440
022-221-388
022-257-238
022-820-615
022-991-991
022-223-545
022-228-187
022-559-030
022-234-800
022-255-860
022-868-157/8
022-280-978
022-260-655
022-876-523
022-226-152
022-232-574

LINKURI UTILE
Detalii despre reforma justiției aici: justice.gov.md
Informații despre cauzele v. Moldova pendinte la Curtea Europeană - agent.gov.md
Pagina de Facebook a Ministerului Justiției: fb.com/ministerul.justitiei
Portalul unic al instanțelor de judecată din Moldova: instante.justice.md
Portalul declarațiilor de avere și interese ale funcționarilor: declaratii.cni.md
Contactați-ne: strategie@justice.gov.md

justice.gov.md

