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Introducere
Strategia de reformare a sectorului justiției în Republica Moldova1 și Planul de Acțiuni a
acesteia2 adoptate în 2011 vor expira la sfârșitul anului 2016. Pentru a asigura continuitatea și
a consolida procesul de reformă precum și pentru a menține elanul, este necesară evaluarea
lecțiilor învățate și identificarea celui mai adecvat format al cadrului și instrumentelor de
politici viitoare.
Acest raport se bazează pe o evaluare succintă timp de douăzeci de zile efectuată în octombrie
și noiembrie 2015 cu privire la formatul, domeniul de aplicare, termenele și structura globală
a Strategiei și Planului de Acțiuni pentru reforma sectorului justiției în Republica Moldova
pentru anii 2011 - 2016 (denumite în continuare ”Strategia” și ”Planul de Acțiuni” respectiv).
Evaluarea se bazează pe Strategia de Reformare a Sectorului Justiției3, Planul de Acțiuni4,
rapoartele privind implementarea Strategiei5, rapoartele privind implementarea Politicii
Europene de Vecinătate6, Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”7 și Cadrul de
Cheltuieli pe termen mediu pentru Sectorul Justiției pentru anii 2012 - 20148. În continuare,
aceasta a inclus interviuri cu principalii factori interesați, inclusiv cu Ministerul Justiției (MJ),
Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Secretariatul Consiliului Național pentru
Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept (CNROOND), Consiliul Superior al
Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura Generală, Cancelaria de Stat, Institutul
Național de Justiție, Avocatul Poporului, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a
Parlamentului, Centrul Național Anticorupție, Comisia Naționala pentru Integritate, Consiliul
Național pentru Asistența Juridică Garantată de stat, Consiliul de Mediere, Uniunea
Executorilor Judecătorești, Uniunea Avocaților, precum și partenerii internaționali de
dezvoltare și organizațiile societății civile care contribuie la reformă, inclusiv PNUD,
Programul USAID/ROLISP, OSCE, Oficiul Consiliului Europei în Republica Moldova,
Ambasada Suediei, CRJM, NORLAM, PromoLex, Transparency International, SOROS și
proiectele UE de asistență tehnică în sectorul justiției.
Interviurile semi-structurate au cuprins implicarea anumitor părți interesate în procesul de
pregătire și consultare în timpul elaborării Strategiei și Planului de Acțiuni; punctul lor de
vedere cu privire la domeniul de aplicare al acestor documente; provocările din procesul
implementării aferente cadrului de timp, capacitățile și structura; punctul lor de vedere cu
privire la eficiența mecanismului actual de monitorizare și evaluare; și o discuție a opțiunilor
diferite de coordonare și de gestionare a reformei pe parcursul implementării acesteia.
Obiectivul interviurilor a constat în identificarea bunelor practici și provocărilor aferente
grupului selectat de subiecte.
La sfârșitul misiunii, o masă rotundă a fost organizată cu aceleași părți interesate pentru
prezentarea constatărilor și discutarea bunelor practici internaționale în elaborarea și aplicarea
unor cadre de reformă din sectorul justiției, propuneri cu privire la procesul de pregătire și
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consultare, domeniul de aplicare al instrumentelor de politici viitoare și mecanismul de
implementare, coordonare și monitorizare.
Constatările de asemenea se bazează pe activitatea autorului asupra reformelor judiciare din
țările din Balcanii de Vest și experiența de elaborare a documentelor de politici din sectorul
justiției, implementarea documentelor de politici, evaluarea realizărilor și stabilirea
mecanismului eficient de coordonare, monitorizare și evaluare.
Raportul conține o scurtă descriere a contextului sectorului țării, un rezumat al procesului de
pregătire și implementare a reformei justiției, o descriere a coordonării actuale a
mecanismelor de evaluare și monitorizare și a mecanismelor pentru reformele justiției din alte
țări. Ultimul capitol conține recomandări și calea de urmat și încorporează atât recomandările
autorului, cât și punctele de vedere exprimate în timpul mesei rotunde finale.

1. Sectorul Justiției
Deși Constituția prevede un sistem judiciar independent, oficialii judiciari și cei de aplicare a
legii au o reputație de politizare și corupție, fapt evaluat prin mai multe surse, inclusiv prin
Libertatea în Lume 2014 (Freedom in the World 2014),9 Raportul privind Drepturile Omului
din 201310 și Progresul Implementării Politicii Europene de Vecinătate în Republica Moldova
din 201411. Această percepție este susținută de Barometrul Global al Corupției din 2013, care
raportează faptul că mai mult de trei sferturi (80%) din cetățenii intervievați percep sistemul
judiciar ca fiind corupt și o treime (34%) raportează că plătesc mită în sectorul judiciar,
plasându-l pe acesta printre cele mai corupte instituții incluse în sondajul din Republica
Moldova12.
Potrivit Raportului Competitivității Globale (Global Competitiveness Report) pentru anii
2014-201513, companiile din Republica Moldova nu percep cadrul legal pentru soluționarea
litigiilor sau pentru contestarea reglementărilor ca fiind suficient de eficient. Adițional,
Declarația
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Climatul
Investițional
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2015
(Investment
Climate
14
Statement) raportează că sistemul judiciar este considerat drept având un nivel scăzut de
eficiență și încredere a cetățenilor.
Potrivit Doing Business din 201515 al Băncii Mondiale, Republica Moldova se clasează pe
poziția 42 în clasamentul a 189 economii privind ușurința executării contractelor. În medie,
executarea unui contract durează 567,0 zile, costă 28,6% din valoarea creanței și necesită 31,0
proceduri.
The Global Competitiveness Report 2014-201516: Directorii executivi ai companiilor oferă
independenței sistemului judiciar de influențele membrilor Guvernului, cetățenilor sau
companiilor un scor de 2,0 puncte pe o scară de 7 puncte (1 fiind “puternic influențat” și 7
“complet independent”).
În ceea ce privește performanța sectorului justiției, precum și percepția corupției este necesară
evaluarea resurselor disponibile în cadrul sistemului. Conform datelor CEPEJ din 201417
Republica Moldova are un număr de două ori mai mic de judecători la 100.000 de locuitori
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decât media europeană.18 Nivelul de remunerare a judecătorilor în Republica Moldova este
sub19 nivelele de referință europene disponibile (2.1-3.9 x salariul mediu brut național).
Republica Moldova are între 1 și 2 instanțe de judecată pentru 100.000 de locuitori, ceea ce
este în conformitate cu media europeană.
Potrivit raportului CEPEJ 2014, Republica Moldova trebuie să consolideze sistemul de
monitorizare și evaluare, în vederea consolidării capacităților de elaborare a politicilor.20

2. Strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 lecțiile învățate
Strategia, elaborată prin grupul de lucru consultativ, a fost adoptată de Parlament în noiembrie
2011 și a intrat în vigoare în ianuarie 2012. Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia a
fost adoptat de Parlament în februarie 2012 și publicat în iunie 2012. Strategia este primul
document vast de politici de reformare din domeniul justiției, care cuprinde nu doar sistemul
judiciar, dar și anti-corupția, drepturile omului și sistemul penitenciar. Atât Strategia cât și
Planul de Acțiuni abordează reforma sectorului justiției în contextul a șapte piloni cheie: I.
Sistemul judecătoresc; II. Justiția Penală; III. Accesul la justiție și executarea hotărârilor
judecătorești; IV. Integritatea actorilor sectorului justiției; V. Rolul justiției în dezvoltarea
economică; VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției; și VII. Sectorul justiției
bine coordonat, bine administrat și responsabil.
Scopul Strategiei constă în îmbunătățirea eficienței, imparțialității, responsabilității și
transparenței serviciilor judiciare, precum și de consolidare a capacităților organelor de autoreglementare și administrare a sistemului justiției și de prevenire și luptă împotriva corupției.
Obiectivul pe termen lung constă în recâștigarea încrederii cetățenilor în sistemul judiciar.
“Factorii determinanți”, care definesc necesitatea de reformă sunt rezumate în Strategie, după
cum urmează: nivelul scăzut de încredere în sistem; aspirațiile de integrare în UE; percepția
corupției; necesitatea creării unui mediu favorabil pentru creșterea economică. Reformele
anterioare nu au fost suficiente și doar într-o manieră fragmentată abordau problemele din
sectorul justiției.
Deși programul de reformă care vizează îmbunătățirea performanței sistemului judiciar și
altor instituții de soluționare a litigiilor, de asemenea, se preconiza sporirea contribuțiilor
sectorului la obiectivele de nivel superior, cum ar fi îmbunătățirea guvernanței (inclusiv o mai
mare stabilitate politică, și reducerea criminalității și a violenței) și performanța economică
îmbunătățită (o creștere mai mare, reducerea sărăciei, și accesul echitabil al tuturor
cetățenilor).
Reforma sectorului justiției necesită programe de investiții substanțiale, cu sprijin financiar
considerabil din partea donatorilor. Republica Moldova a investit sume importante în acest
program de reformă. UE a semnat Acordul Financiar privind suportul bugetar21 pentru
implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției în Republica Moldova în 2013, în
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sumă totală de 60 de milioane de euro.22 Pe lângă Uniunea Europeană (UE), alți donatori care
au contribuit substanțial la implementarea activităților specifice prevăzute în Strategie sunt:
Consiliul Europei (CE), Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID),
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD) și alți donatori bilaterali (Suedia, Norvegia, Germania, România)
și fundații (Fundația Soros, Konrad Adenauer).

2.1.

Procesul de pregătire

O varietate de instituții sunt implicate în guvernarea sectorului justiției, și inițiativele de
reformă pot fi negativ (sau pozitiv), afectate de oricare dintre acestea. În același timp, lanțul
de livrare a serviciilor este la fel de bun ca și cea mai slabă veriga, totuși, poate fi dificil
pentru o parte din lanț să o influențeze pe alta, deoarece acestea au structuri diferite de
stimulare și de guvernanță (performanța, spre exemplu, a procurorilor care afectează cazurile
din instanță). Prin urmare, este esențială generarea unui nivel minim de consens în jurul unei
conduceri puternice a reformei pentru inițiativele de reformă, astfel încât acestea să nu fie
condamnate de la bun început.
Implicarea continuă a principalelor părți interesate afectate de schimbări la o etapă incipientă
în procesul de reformă îmbunătățește in mod semnificativ șansele de succes. Un bun exemplu
sunt reformele olandeze, care au fost inițiate în parte în cadrul sistemului judiciar în sine și au
urmat o abordare incluzivă de jos în sus, care a fost esențială pentru consolidarea încrederii.
Această încredere a fost critică pentru asigurarea succesului reformelor. Un proces sustenabil
care ridică în mod eficient calitatea serviciilor de justiție va necesita un sprijin din partea
personalului instanței la toate etapele. O opunere puternică printre actorii instituționali cheie
(spre exemplu, Judecători vs Ministerul Justiției) diminuează șansele de succes. În timpul
unui proces de pregătire participativ pentru strategia de reformare a sectorului justiției, fiecare
actor instituțional va trebui să recunoască faptul că valorile promovate de ceilalți sunt la fel de
valide (spre exemplu, Judecători: echitate, Guvern: eficiență).
Strategia de reformare a sectorului justiției din Republica Moldova a fost formulată de către
un grup de lucru într-un proces intensiv care a implicat o întrunire prelungită pe parcursul
căreia au luat formă caracteristicile de bază ale strategiei. Părțile interesate, instituțiile de stat,
organizațiile societății civile și donatorii / comunitatea internațională au fost invitați să
participe. Cu toate acestea, a fost planificată o scurtă perioadă de consultare (inclusiv faptul că
aceasta are loc în timpul vacanței de vară), care a rezultat în percepția părților interesate că
întreg procesul de pregătire nu a fost inclusiv.
Părțile interesate au raportat că, în faza procesului de consultare când a fost necesară
acordarea observațiilor în formă scrisă, a existat o lipsă de argumentare a motivului de ce
anumite comentarii nu au fost acceptate. Lipsa argumentării a cauzat o percepție în rândul
unor părți interesate că procesul de consultare nu a fost organizat cu bună-credință.
Procesul scurt de consultare s-a reflectat asupra calității și conținutului Strategiei în sine:
planul de acțiuni ambițios, termene ambițioase, lipsa coerenței în activitățile între piloni,
identificarea necorespunzătoare a instituției responsabile și estimarea necorespunzătoare a
costului inițial.

Asistența financiară oferită de Uniunea Europeană condiționată de îndeplinirea criteriilor de performanță
specificate în Matricea de Politică coordonată cu Uniunea Europeană. Până în prezent, suma totală de 28,2
milioane de euro a fost transferată în bugetul de stat și a fost alocată pentru implementarea măsurilor prevăzute
în SRSJ și PA SRSJ, respectiv. Plata următoarei tranșe este suspendată și este condiţionată de implementarea
reformei procuraturii și lupta împotriva corupției.
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Proiectul Strategiei de reformare a sectorului justiției a fost evaluat de experții Consiliului
Europei ca “un plan ambițios de consolidare a statului de drept și respectarea drepturilor
omului în Republica Moldova”.23
Strategia de reformare a sectorului justiției și Planul de Acțiuni au fost adoptate de către
Parlament, ceea ce prezintă o bună practică, având în vedere faptul că sectorul justiției implică
instituții independente. De asemenea, angajamentul statului este mai puternic în cazul în care
documentul este adoptat de către organul legislativ.

2.2.

Domeniul de aplicare a Strategiei

Domeniul de aplicare al programului întreprins de reformă variază de la un context la altul.
Cele mai multe programe de reformă din sectorul justiției abordează atât sistemele de justiție
penală cât și civilă - ambele sunt esențiale pentru asigurarea justiției. Unele programe de
reformă pot fi mai limitate și cuprind doar anumite instituții sau funcții ale sistemului - spre
exemplu, poliția sau reforma instituțiilor penitenciare, sau reforma juridică în domenii
specializate, cum ar fi dreptul comercial și dreptul muncii. Dreptul administrativ poate fi tratat
de ambele instituții ale administrației publice și a sistemului judiciar și ar putea fi, de
asemenea, punctul central al reformei. Exemplele includ dreptul de imigrare, dreptul funciar,
dreptul la asistență socială, dreptul muncii și dreptul fiscal. În țările în care instituțiile de
justiție, de asemenea, oferă servicii administrative, cum ar fi registrul civil (înregistrarea
nașterii, căsătoriei și decesului), documentarea terenurilor și înregistrarea afacerilor, aceste
probleme sunt reglementate de strategiile de reformare a sectorului justiției.
Analiza contextului și a părților interesate oferă o bază pentru a decide dacă e necesară și
modalitatea de reformă a sectorului justiției. Domeniul posibil de acoperire al reformei
sectorului justiției includ: reforma constituțională și legală - deoarece constituția oferă
cadrul în care o reformă ulterioară a sectorului justiției poate fi realizată, procesele de reformă
constituțională oferă un punct de intrare crucial pentru abordarea problemelor fundamentale
legate de justiție și statul de drept; mediul competitiv pentru dezvoltarea întreprinderilor în cazul în care o țară a acordat prioritate creșterii economice și a competitivității, autoritățile
pot pleda pentru reformarea sectorului justiției în vederea îmbunătățirii climatului de investiții
(creșterea vitezei și eficienței de executare a contractelor, elaborarea legilor comerciale în
baza celor mai bune practici, asigurând faptul că registrele comerciale funcționează bine);
activități anti-corupție - activitățile anti-corupție includ adesea un element important de
consolidare a sectorului justiției (reforma juridică, consolidarea capacității de urmărire penală
și a sistemului judecătoresc de a investiga, urmări și emite sentințe în cazuri de corupție și
elaborarea codurilor de etică și a măsurilor de supraveghere pentru a reduce corupția în
sectorul justiției în sine); reforma la nivel instituțional - instituția reformatoare poate oferi
oportunități pentru elaborarea agendei de reformă prin asistarea la pilotarea noilor abordări;
abordare la nivel de sector - abordarea sectorială presupune o strategie de sector cu un set de
obiective, un program sectorial elaborat de o țară parteneră (cu suportul partenerilor de
dezvoltare), un cadru financiar pe termen mediu pentru livrarea reformelor și altor necesități,
și o rețea de parteneri de dezvoltare care lucrează împreună cu țara parteneră întru susținerea
reformelor.
Deși abordarea la nivel de sector este încurajată în procesul de aderare la UE și are beneficiile
sale, există unele probleme identificate în țările din Balcanii de Vest în timpul punerii în
aplicare a acestei abordări: capacitățile instituțiilor guvernamentale de implementare și
gestionare a acestui proces; lipsa capacității adecvate pentru asigurarea răspunderii;
23
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capacitatea executivă de negociere cu alte părți interesate; risc politic ca urmare a schimbării
administrației; întârzieri în implementarea activităților prioritare, etc.24
În 2011, Republica Moldova a decis să aplice o abordare sectorială în reformarea sectorului
justiției și, după cum s-a discutat, Parlamentul a adoptat o Strategie comprehensivă și, ulterior,
Planul de Acțiuni, care acoperă sistemul judecătoresc, anti-corupția, drepturile omului și
sistemul penitenciar. Abordarea globală este justificată pentru primul document strategic vast
de reformare a sectorului justiției, mai ales având in vedere suportul bugetar sectorial acordat
de către Uniunea Europeană.
După mai mult de patru ani de implementare a Strategiei, este posibilă identificarea
provocărilor generate care apar din domeniul vast de aplicare a documentului cum ar fi
capacitățile instituțiilor de gestionare a procesului de implementare a Strategiei; capacitățile
de negociere cu alte părți interesate; întârzieri în implementarea activităților prioritare, etc.

2.3.

Mecanismul de coordonare și monitorizare

Strategia comprehensivă necesită o coordonare complexă și un mecanism de monitorizare. În
Republica Moldova au fost stabilite mai multe nivele ale mecanismului de coordonare și
monitorizare: Consiliul Național, Grupuri de Lucru pentru fiecare pilon al Strategiei și
Secretariatul de pe lângă Ministerul Justiției ca un organ care ar trebui să ofere asistență
tehnică grupurilor de lucru.
Un mecanism de cooperare cu donatorii și partenerii de dezvoltare în sectorul justiției este
facilitat de către Ministerul Justiției și include întruniri comune periodice și individuale cu toți
donatorii și partenerii de dezvoltare în domeniul justiției, implicând donatorii și partenerii de
dezvoltare în activitatea Grupurilor de Lucru și informarea acestora în mod regulat cu privire
la progresele înregistrate în implementarea Strategiei și a Planului de Acțiuni. Pe lângă
aceasta, de la sfârșitul anului 2013, Ministerul Justiției (cu sprijinul aceluiași proiect al UE)
menține o platformă online de coordonare a contribuțiilor partenerilor internaționali de
dezvoltare și organizațiilor societății civile pentru reforma sectorului justiției.25
Un directoriu pe pagina web a Ministerului Justiției este dedicat mecanismului de coordonare
și monitorizare a implementării Strategiei.26 Acest registru conține toate documentele care
decurg din activitatea sa, inclusiv agendele și procesele-verbale ale tuturor reuniunilor
grupurilor de lucru privind coordonarea și monitorizarea Strategiei.
În luna mai 2011, Președintele în exercițiu al Republicii Moldova a înființat un Consiliu
Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, care include funcționari
publici de nivel înalt de la toate instituțiile de drept din Republica Moldova și reprezentanți ai
societății civile și științifice. Consiliul trebuie să supravegheze coordonarea între aceste
diferite agenții pentru a ajunge la un consens cu privire la natura reformelor și modul și
calendarul de implementare a acestora.
Responsabilitatea generală pentru implementarea Strategiei revine Ministerului Justiției,
însă reforma reală depinde de acțiunile mai multor instituții, multe din care nu sunt
subordonate Guvernului. Pentru a coordona participarea părților interesate relevante și pentru
a susține implementarea Planului de Acțiuni, șapte grupuri de lucru au fost stabilite pentru
fiecare dintre pilonii-cheie ai reformei.
Au fost create Grupuri de Lucru pentru monitorizarea implementării activităților definite în
Strategie și Planul de Acțiuni. Activitatea grupurilor de lucru este reglementată prin
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http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/projects-in-focus/donor-coordination/implementing_sector_approaches.pdf
http://srsj.justice.gov.md
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Regulamentul de funcționare27 și o Metodologie de monitorizare aprobate prin ordinul
Ministrului Justiției. A fost stabilit un mecanism, prin același Regulament, pentru
soluționarea potențialelor conflicte care pot apărea între instituțiile implementatoare.
Ministerul Justiției a adoptat Planul de Comunicare pentru promovarea rezultatelor Strategiei
de reformare a sectorului justiției.
Pentru fiecare pilon, este desemnat un grup de lucru de către Ministrul Justiției, cu membri
din instituțiile implicate, OSC și organizații internaționale. Au fost create șase grupuri de
lucru pentru primii șase piloni ai Strategiei. Cel de-al șaptelea grup de lucru a fost stabilit
pentru pilonul șapte al Strategiei și pentru coordonarea generală a Strategiei. Grupurile de
lucru sunt responsabile pentru implementarea tuturor activităților identificate în cadrul
pilonilor, monitorizează implementarea și producerea rapoartelor de progres. Mai multe
instituții sunt implicate în fiecare pilon, în funcție de mandatul acestora.
În timpul interviurilor, s-a raportat că funcționarea grupurilor de lucru a fost prea formală,
doar ocazional au existat discuții cu privire substanța activităților. Grupurile de lucru se
întrunesc lunar. În timp ce organizarea de întâlniri lunare este un lucru bun pentru încurajarea
cooperării și schimbului de informații între reprezentanții diferitor instituții, aceasta ar putea
deveni, de asemenea, o povară pentru membrii grupurilor de lucru deoarece participarea la
reuniunile necesită pregătire și muncă suplimentară. Al doilea aspect este poziția dublă a
rolului membrilor grupurilor de lucru. Și anume, membrii grupurilor de lucru sunt
reprezentanții instituțiilor și de multe ori ei trebuie să raporteze cu privire la progresele
înregistrate în implementarea Strategiei realizate în instituția lor. În același timp, aceștia
trebuie să voteze cu privire la realizările aferente activităților Strategiei (implementate, neimplementate sau parțial implementate).
Nivel reprezentanților în cadrul grupurilor de lucru este o problemă deschisă, indiferent daca
aceștia sunt reprezentanți de nivel înalt sau reprezentanți de nivel mediu. Nivelul
reprezentanților influențează mandatul grupurilor de lucru, precum și frecvența întâlnirilor.
S-a raportat faptul că, în pofida adoptării regulamentelor relevante, elaborării unor
formulare/modele uniforme de raportare, este necesară îmbunătățirea coerenței și a calității în
raportare între instituții. Astfel, există o strategie de atenuare și de standardizare a calității
raportării pentru documentul viitor de politici, inclusiv sporirea abilităților de raportare ale
instituțiilor implicate.
La crearea mecanismului de coordonare și monitorizare pentru factorii de decizie aferenți
reformei sectorului justiției ar trebui să se țină cont de o serie de provocări specifice sectorului
justiției. Acest lucru nu înseamnă neapărat că aceste provocări sunt în întregime exclusiv
caracteristice sectorului justiției, ci mai degrabă aceste provocări sunt mult mai frecvente, mai
pronunțate și necesită o coordonare și mecanisme și procese de monitorizare care să fie
adaptate corespunzător:
o Complexitatea sectorului justiției - sistemul justiției are multe părți componente și
fiecare sub-sector diferă semnificativ după scop, funcționare și orientare. Astfel, este
greu de urmărit și evaluat modificările, mai ales că un sub-sector poate fi afectat de
câteva alte sectoare. De asemenea, este o provocare de găsit monitori care să posede
cunoștințe atât privind sectorul justiției cât și privind monitorizarea și evaluarea.
o Nu există un sistem ideal al justiției - Nu există nici un model internațional privind
cum un sistem al justiției sau părțile sale componente ar trebui sa arate, și, astfel,
există o lipsă de modele internaționale convenite prin care rezultatele pot fi măsurate.

Ordinul privind aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea Grupurilor de Lucru pentru coordonarea și
monitorizarea implementării Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.
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Există, de asemenea o serie de probleme privind coordonarea și monitorizarea. În unele
cazuri, mecanismul de monitorizare poate identifica problemele și poate propune politici și
practici mai bine; în alte cazuri, există probleme profunde, structurale pe care doar sistemele
de monitorizare le pot recunoaște. Unele dintre problemele cu care Republica Moldova se
confruntă în implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției sunt:
o Conștientizare (ownership) slabă la nivel local - la elaborarea Strategiei de
reformare a sectorului justiției, liderii procesului de pregătire nu au acordat suficientă
atenție consolidării capacităților părților interesate pentru procesul de monitorizare, și,
astfel, monitorizarea este văzută ca o obligație externă pe care reprezentanții părților
interesate trebuie să o realizeze în paralel cu sarcinile lor de zi cu zi.
o Rotația personalului și volumul de muncă - rotația considerabilă a personalului,
lipsa orientării și volumul mare de lucru, toate descurajează sau previn personal de la
colectarea și analiza de rutină a informațiilor cu privire la progresele înregistrate în
sectorul justiției. Problema rotației personalului este deosebit de importantă pentru
Secretariatul care ar trebui să ofere asistență tehnică grupurilor de lucru.
Planul de Acțiuni prevede o estimare a costurilor pentru introducerea Reformelor din
Sectorul Justiției în perioada de până la anul 2016 de aproximativ 1,9 miliarde lei
(aproximativ 125 de milioane de euro), comparativ cu bugetul anual pentru 2012 pentru
sistemul de justiție de circa 384 milioane lei (24 de milioane de euro), Estimarea inițială a
costurilor nu a fost identificată în mod corespunzător și în timpul implementării Strategiei a
fost corectată. Lecții din domeniul estimării costurilor ar trebui să fie incluse în documentul
viitor de politici.
S-a raportat că există o lipsă a legături directe între planificarea implementării activităților și
gestiunea financiară, care cauzează probleme în practică. Strategia de atenuare ar putea fi
includerea persoanelor responsabile pentru problemele financiare în activitatea organelor
responsabile pentru planificarea și implementarea activităților Strategiei.
• Lipsa angajamentului între instituții
Succesul reformelor din sectorul justiției depinde de cooperarea unei serii de actori
instituționali pe care doar liderii puternici de reformă o pot construi.
Conștientizarea/ownership, și sprijinul pentru procesul de reformă a sistemului judiciar este
esențial pentru evitarea impasului și susținerea reformelor pe termen lung.
Procuratura și sistemul judiciar, s-au simțit forțați și neascultați. Același sentiment l-au avut și
judecătorii și procurorii care lucrează în alte instituții.28
MJ a simțit că aceste grupuri nu au fost sincer interesate și active, și se pare că există un
sentiment precum că sistemul judiciar și procuratura reprezintă niște cluburi închise care au
grijă de propriile lor interese și care nu servesc intereselor justiției sau societății.
Lipsa de angajament a influențat comunicarea în cadrul instituțiilor implicate în
implementarea Strategiei, precum și comunicarea între instituții. S-a raportat că nu a existat
nici-un schimb de încredere și definit de informații între reprezentanții unei instituții; mai ales
dacă aceștia sunt personalul din diverse departamente ale unei instituții. O problemă
suplimentară o prezintă lipsa de comunicare între instituții și există necesitatea definirii
mecanismului de schimb de informații dincolo de întâlnirile grupurilor de lucru.
• Indicatorii s-au bazat pe activitate și nu pe rezultate
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Raportul de evaluare privind mecanismele de coordonare și de gestionare a reformei sectorului justiției în
Republica Moldova de către Thomas Thomsen, în 2011, programul comun al Consiliului Europei și UE
„Programul de Susținere a Democrației în Republica Moldova”.

Planul de Acțiuni oferă un cadru pentru monitorizarea implementării reformelor.
Monitorizarea performanței nu a fost bine stabilită prin sector sau instituțiile din sector.
Setul elaborat de activități nu este dotat cu un sistem de indicatori, rezultate scontate ale
reformei la nivel de rezultat și de impact elaborate în mod corespunzător. Mai mult decât atât,
Strategia nu are o orientare coerentă cu privire la măsurile de evaluare a implementării
acesteia.
La proiectarea sistemelor de monitorizare și planificarea evaluărilor, este de asemenea
necesară clarificarea “dimensiunilor” schimbării pe care reforma tinde să le atingă. Reforma
Sectorului Justiției poate tinde spre schimbarea unui număr mare de diferite dimensiuni,
fiecare dintre care poate fi abordată la mai multe niveluri de rezultate: impact, efect,
activitatea / procesul.
Planul de Acțiuni al Strategiei de reformare a sectorului justiției nu permite măsurarea
rezultatului activității implementate, spre exemplu, amendamentele la legi și indicatorul este
legea adoptată de Guvern și transmisă Parlamentului, fără indicarea direcției, în care legea va
fi modificată și ce tip de schimbare se va produce.
• Nivel de măsurare a implementării a fost o provocare
Când grupurile de lucru trebuie să decidă cu privire la nivelul de implementare a activităților
specifice ale Strategiei, a fost o provocare de evaluat situația în care activitatea este în curs de
implementare. A fost necesară elaborarea unui model sofisticat pentru nivelul de evaluare a
progresului.
• Necesitatea revizuirii periodice (pe termen scurt, pe termen mediu)
Strategia preconizează un mecanism de monitorizare pe baza întâlnirilor lunare și rapoartelor
anuale, cu toate acestea, este necesară revizuirea periodică a întregii Strategiei privind
obiectivele și prioritățile pe termen scurt și mediu. În baza revizuirii este posibilă adaptarea
Strategiei și Planului de Acțiuni.29
• Rolul organizațiilor societății civile în monitorizare – necesitatea mecanismului
instituționalizat
Regulamentul cu privire la funcționarea grupurilor de lucru prevede faptul că fiecare grup este
format din doi - patru membri permanenți, reprezentanți ai societății civile, în timp ce alți
reprezentanți ai societății civile sunt atrași în grupurile de lucru ori de câte ori este necesar
pentru implementarea Strategiei. Organizațiile societății civile sunt, de asemenea, încurajate
să se implice în monitorizarea implementării Strategiei.
Unele organizații ale societății civile pregătesc rapoarte de monitorizare trimestrial privind
implementarea Strategiei ca raportare de alternativă la raportul anual elaborat de către
Ministerul Justiției. Totuși, aceste rapoarte sunt ad hoc susținute de donatori ca o activitate de
proiect pe termen scurt, care nu cuprind durata întregii Strategiei.30 Există o necesitate de
elaborare a mecanismului care să permită OSC să fie încurajate să primească sprijin și să-și
consolideze capacitățile de pregătire a rapoartelor fiabile alternative periodice pe parcursul
implementării Strategiei.

Proiectul UE pentru susținerea coordonării Reformei sectorului justiției în Republica Moldova a oferit suport
la revizuirea Strategiei şi Planului de Acţiuni și pregătirea modificărilor aferente ambelor documente. Cu toate
acestea, constrângerile financiare și situația politică a împiedicat adoptarea Strategiei și Planului de Acțiuni
modificate.
30
http://www.promolex.md/index.php?module=publications
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3. Experiența aferentă reforme justiției din Balcanii de Vest
3.1.

Procesul de pregătire

Procesul de pregătire și de discuție este întotdeauna o provocare pentru documentele de
politici din sectorul justiției. Având în vedere numărul de părți interesate relevante pentru
sectorul justiției, precum și poziția și independența acestora față de fiecare parte, este necesară
pregătirea în prealabil a planului pentru procesul de pregătire. La elaborarea documentelor de
politici din sectorul justiției din țările din Balcanii de Vest, este posibilă separarea câtorva
pași:
• Discuție în toată țara întru convenirea asupra viziunii și obiectivelor - in toate țările,
procesul de elaborare a Strategiei a fost administrat în principal de Ministerul Justiției,
care solicită ca toate părțile interesate să fie consultate și implicate, în scopul asigurării
dreptului de proprietate asupra documentului. Principalele părți interesate judiciare au
fost consultate, nu doar în capitală, dar și în toate instanțele mai mari din fiecare țară.
Reprezentantul de nivel înalt al Ministerului Justiției a condus discuția prin țară. În
Serbia și Bosnia și Herțegovina, Ministrul de sine stătător a prezidat întreg procesul
sau cel puțin majoritatea discuțiilor.
•

Crearea Grupului de Lucru pentru elaborare/întocmire - grup de lucru pentru
elaborarea documentului este, de obicei creat să includă reprezentanți ai tuturor
părților interesate relevante. Grupul de lucru de obicei funcționează ca un mecanism
de a ajunge la un consens în timp ce scrisul tehnic al textului se realizează de către
personalul MJ sau cu sprijinul donatorilor.

•

Consultări ample - mese rotunde și focus grupuri sunt organizate cu reprezentantul
judiciar, profesioniștii judiciari, societatea civilă, reprezentanții mediului de afaceri,
comunitatea internațională, etc. Scopul consultărilor este de prezentare a documentelor
de proiect de politici și colectarea comentariilor și sugestiilor cu privire la proiectul de
document.

•

După runda de mese rotunde și focus grupuri, părțile interesate au fost invitate să
prezinte observații în formă scrisă. În Serbia și Bosnia și Herțegovina, Ministerul
Justiției a pregătit lista comentariilor și tabelul cu raționamentul dacă unele comentarii
nu se acceptă. În Bosnia și Herțegovina, un capitol separat al Strategiei a cuprins o
întreagă Anexă dedicată consultărilor în sprijinul elaborării Strategiei.

•

Proiectul de document și comentariile au fost disponibile pe pagina web pentru
discuții

•

Adoptate de Parlament - în Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Muntenegru,
Strategiile de reformare a sectorului justiției au fost adoptate în Parlament (cu excepția
primei Strategii din Muntenegru).

3.2.

Domeniul de acoperire a Strategiei

Domeniul de acoperire a strategiilor de reformare a sectorului justiției a variat în țările din
Balcanii de Vest, chiar și în aceeași țară, diferite strategii de reformă a justiției au un domeniu
de acoperire diferit. Domeniul de acoperire al strategiilor din sectorul justiției a fost schimbat
în baza lecțiilor învățate din strategia precedentă și necesitățile de reformă (evaluările
implementării strategiei anterioare).
Regiunea Balcanilor de Vest în ansamblu este implicată în procesul de integrare europeană,
care a conturat în mod semnificativ domeniul de acoperire al documentelor de politici de
reformare a sectorului justiției.
3.2.1. Serbia

Prima Strategie de reformă a sectorului justiției din Serbia a fost adoptată în 2006 pentru
o perioadă de cinci ani. Domeniul de aplicare al acestui prim document a fost relativ redus cu
accentul principal pe instanțele de judecată. Strategia de reformare a sectorului justiției este în
primul rând dedicată reformei sistemului instanțelor de judecată din Serbia. De asemenea,
aceasta abordează, într-o măsură limitată, alte părți ale sistemului de justiție: Ministerul
Justiției, procuratura și sistemele penale, facultățile de drept, precum și profesiile juridice
independente.
Principalii piloni ai Strategiei au fost31:
• Independența (Structura de autoguvernare / Consilii Judiciare, Buget Independent,
Autoritatea independentă de creare a politicilor și de stabilire a regulilor)
• Eficiență (sistem standardizat pentru educație și instruire, rețele moderne ale
instanțelor de judecată, îmbunătățirea accesului la justiție)
• Responsabilitatea (standarde clare judiciare de productivitate și performanță,
management eficient al cazurilor, utilizarea eficientă a resurselor judecătorilor și
procurorilor)
• Transparență (selectare, promovare, disciplină și eliberarea din funcție judiciară
deschisă, acces adecvat la dosarele și procedurile judiciare; mobilizarea și participarea
publică consolidată).
Inițiativele sunt grupate în funcție de termenele implementării: termen scurt (2006 - 2007),
termen mediu (2008 - 2009) și termen lung (2010 - 2011).
Reforma Procuraturii este reglementată foarte succint. Orientările principale sunt scrise în
Strategie: funcția procurorilor (îmbunătățirea spre o mai mare autonomie), organizarea
sistemului de urmărire penală întru scăderea subordonării ierarhice; înființarea Consiliului de
Stat al Procurorilor pe aceiași bază ca și Consiliul Înalt al Magistraturii, etc. Ca urmare a
descrierii foarte scurte a orientărilor/îndrumărilor, fără activități specifice pentru procurori,
autoritățile au fost obligate să repete activitățile instanțelor de judecată la procurorii publici și
Consiliul de Stat al Procuraturii.
A doua Strategie de reformă a sectorului justiției a fost adoptată în 201332 pentru o
perioadă de cinci ani de implementare. Domeniul de aplicare al strategiei a fost extins pentru
includerea detaliată a instanțelor de judecată și judecătorilor, procuraturilor și procurorilor,
personalului judiciar și de urmărire penală și profesiilor juridice (notari, executori
31
32

Conținutul pilonilor este prezentat, de asemenea, pentru asigurarea înțelegerii.
http://www.mpravde.gov.rs/files/Nacionalna-Strategija-reforme-pravosudja-za-period-2013.-2018.-godine.pdf

judecătorești, mediatori), inclusiv accesul la justiție. Subiectul privind anti-corupția a fost
acoperit doar prin prisma integrității și disciplinei judecătorilor, procurorilor și a personalului.
În paralel cu adoptarea Strategiei de reformare a sectorului justiției Parlamentul a adoptat
separat Strategia Anticorupție care reglementează întregul domeniu de prevenire și luptă
împotriva corupției. Ambele documente au fost elaborate cu aceeași viziune si activitățile au
fost coordonate între strategii. Strategia a treia, care a fost adoptată în 2013 și este corelată cu
Strategia de reformare a sectorului justiției a fost Strategia de reformare a administrației
penitenciare.
Pilonii Strategiei de reformare a sectorului justiției din 2013 au fost:
• Independența (funcția transparentă și independentă a Consiliul de Stat al Procurorilor
și Consiliul Superior al Justiției, independența deplină a competențelor bugetare;
consolidarea capacităților analitice ale CSP și CSJ, proces obiectiv de alegere,
promovare și responsabilitate a judecătorilor și procurorilor; introducerea sistemului
de carieră pentru cei care dețin o funcție judiciară)
•

Imparțialitatea și calitatea justiției (respectarea standardelor de etică profesională și
integritate, introducerea măsurilor transparente de prevenire a conflictelor de interese,
consolidarea autonomiei și integrității în reprezentarea intereselor de proprietate a
Serbiei, dreptul garantat al persoanei la “judecător natural”, îmbunătățirea accesului la
justiție și protecția consolidată a drepturilor și libertăților omului, cadrul juridic clar, în
conformitate cu dezvoltarea socială și standardele internaționale, uniformitatea
jurisprudenței, acces public oferit la reglementările legale, jurisprudență, înregistrările
judiciare și baze de date procedurale, stabilirea relațiilor pro-active cu cetățenii, să
stabilească servicii de asistență și sprijin pentru victime și martori)

•

Competența (îmbunătățirea competențelor celor care dețin o funcție judiciară,
îmbunătățirea instruirii inițiale a Academiei Judiciare și sporirea importanței sale în
procesul de alegere pentru deținătorii funcțiilor judiciare, introducerea accesului
global la formarea judecătorilor și procurorilor asistenți, îmbunătățirea competențelor
personalului administrativ din instanțele de judecată și procuraturi, introducerea
abordării sistemice la formarea reprezentanților profesiilor juridice, sprijinul pentru
reforma sistemului de învățământ în școlile de drept, reforma examenului de intrare în
barou, consolidarea capacităților AJ cu scopul integrării pe deplin a activităților sale în
sistemul judiciar.

•

Răspunderea (Stabilirea unor standarde clare, obiective și transparente pentru
evaluarea performanțelor, instrumente eficiente și transparente pentru aplicarea
standardelor și analiza performanțelor activității, mecanisme funcționale și
transparente de responsabilizare a reprezentanților profesiilor judiciare, consolidarea
mecanismelor de responsabilizare a personalului din instanțele de judecată și de
urmărire penală)

•

Eficiența (stabilirea unei rețele efective și eficiente a instanțelor de judecată și
procuraturilor, îmbunătățirea unei proceduri interne de activitate a Ministerului,
instanțelor de judecată și procuraturii și consolidarea infrastructurii; Stabilirea justiției
electronice (e-justice); rezolvarea cazurilor într-un termen rezonabil și stabilirea unui

sistem eficient și sustenabil de soluționare a cazurilor vechi, în baza principiului
priorității; stabilirea unui sistem eficient și sustenabil al notarilor publici; crearea unui
sistem eficient și sustenabil de executare a hotărârilor judecătorești; dezvoltarea în
continuare a cooperării judiciare internaționale).
3.2.2. Croația

Elaborarea Strategiilor din sectorul justiției și domeniul de aplicare al documentelor au fost
corelate cu procesul de integrare în UE și aderarea Croației la UE.33
Croația a adoptat prima Strategie a sectorului justiției în 2006, pentru o perioadă de până la
sfârșitul anului 2010. Primul document strategic a cuprins instanțele de judecată și
judecătorii, procuraturile și procurorii și anti-corupția. Pilonii Strategiei au fost:
• Eficiența (Rețeaua judiciară, cazurile nesoluționate, eliminarea cazurilor non-judiciare,
soluționarea alternativă a litigiilor, re-organizarea administrației instanțelor de
judecată, armonizarea jurisprudenței, asistență juridică gratuită),
•

Anti-corupția.

Cel de al doilea document strategic, care a fost adoptat în Croația a fost o revizuire a Planului
de Acțiuni al Strategiei de reformare a sectorului justiției din 2006. Revizuirea Planului de
Acțiuni a fost punctul de referință de deschidere pentru procesul de negociere cu Uniunea
Europeană. Planul de Acțiuni revizuit din 2008 în mod semnificativ a schimbat cadrul
reformei justiției. Planul de Acțiuni a inclus instanțele de judecată și judecătorii,
procuratura și procurori, profesiile judiciare și accesul la justiție. Anti-corupția a fost
eliminată și reglementată printr-o Strategie separată.
Pilonii Planului de Acțiuni revizuit au fost:
• Independența
• Imparțialitatea,
• Profesionalismul și competența
• Eficiența
• Asistența juridică gratuită
• Penitenciarele
• Crimele de război
Următorul document de politici a fost adoptat de Croația în 201134 pentru o perioadă de până
în anul 2015 ca o cerință pentru negocierea finală cu UE. Noua Strategia de reformare a
sectorului justiției a fost axată pe instanțele de judecată și judecători, procurori și procuratură
și profesiile juridice. Pilonii Strategiei au fost:
• Independența (alegeri ale judecătorilor și procurorilor, rolul și capacitățile Consiliilor,
consolidarea Academiei Judiciare, rolul școlii pentru personalul judiciar, integritatea și
codurile de etică ale judecătorilor și procurorilor, conflictul de interese, controlul
declarației privind averea)
•

Eficiența (reducerea numărului de cazuri nesoluționate, reglementarea executorilor
judecătorești și a martorilor experți, soluționarea alternativă a litigiilor; organizarea
sistemului judiciar - rețea a instanțelor de judecată, executarea, instanțele de judecată

Croația a devenit stat membru al UE în iulie 2013.
http://zakon.poslovna.hr/public/strategija-reforme-pravosuda,-za-razdoblje-od-2011.-do-2015.godine/534533/zakoni.aspx
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administrative, instanțe contravenționale, instanțele de muncă; infrastructură și
echipamente; IT - finalizarea sistemului integrat de management a cazurilor, sistemul
de urmărire a cazului, digitalizarea Registrului Cadastral, registrul electronic, etc.)
•

Sistemul judiciar din Croația ca parte a sistemului judiciar al UE (instruire, stabilirea
departamentelor speciale, asistența juridică internațională)

•

Accesul la justiție (asistența juridică gratuită, grupurile vulnerabile, transparența
activității)

•

Legislația penală și aplicarea sancțiunilor penale (amendamentele la Codul Penal și
Codul de Procedură Penală, înființarea serviciului de probațiune, îmbunătățirea
infrastructurii penitenciare, îmbunătățirea sistemului informatic în închisori,
supravegherea inspecției în închisori, etc.)

Următorul document de politici a fost adoptat de către Croația doi ani mai târziu, în 2013,
când a devenit membru al Uniunii Europene. Strategia din 2013 35 s-a axat pe instanțele de
judecată și judecători, procurori și procuraturi și profesiile juridice.
Pilonii strategiei au fost:
• Independența, imparțialitatea și competența (alegeri, Consilii, responsabilitate,
evaluare, etică, conflict de interese, Academia Judiciară)
•

Eficiența (cazurile nesoluționate, soluționarea alternativă a litigiilor, IT, rețeaua
instanțelor de judecată, legislația procedurală, justiția administrativă)

•

Parte din Justiția UE (instruire, asistență juridică reciprocă)

•

Managementul resurselor umane (planul privind resursele umane, specializarea, reorganizarea)

•

IT (actualizarea sistemului de management al cazurilor, registre electronice)

3.2.3. Muntenegru

Muntenegru a adoptat prima Strategie de reformare a sistemului justiției în 2007, după
declararea independenței. Prima Strategie de reformare a justiției a fost adoptată pentru o
perioadă de cinci ani și a acoperit în detalii instanțele de judecată și judecătorii, procurorii
și procuraturile. O scurtă parte a Strategiei conținea măsuri care sunt legate de
profesiile judiciare, anticorupție și crima organizată și reforma sistemului penitenciar.
Pilonii Strategiei au fost:
• Independența și autonomia (alegeri, Consilii, evaluarea, bugetul, procedurile
disciplinare)
•
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Eficiența (cazurile nesoluționate, soluționarea alternativă a litigiilor, rețeaua
instanțelor de judecată, uniformitatea jursisprudenței, cazuri non-judiciare)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_144_3085.html

•

Accesul la justiție (asistența juridică gratuită, informația, semnarea în instanțele de
judecată, accesul fizic la instanțele de judecată)

•

Încrederea publicului (comunicarea, reclamațiile, baza de date publică a cazurilor)

Este important de subliniat faptul că prima Strategie din Muntenegru a fost adoptată de
către Guvern.
Cea de a doua Strategie de reformare a sectorului justiției din Muntenegru a fost adoptată în
201436 până la sfârșitul anului 2018. Domeniul de aplicare a Strategiei a cuprins instanțele de
judecată și judecătorii, procurori și procuratura și profesiile juridice.
Pilonii Strategiei au fost:
• Independența, imparțialitatea și responsabilitatea (alegeri, evaluarea, promovarea, Consiliile,
bugetul, formarea inițială și continuă, alocarea aleatorie a cazurilor, integritatea, disciplina)
• Eficiența (cazurile nesoluționate, soluționarea alternativă a litigiilor, rețeaua instanțelor de
judecată, legislația privind procedura, sistemul IT de management al cazurilor, managementul
instanțelor de judecată)
• Parte a Justiției UE (instruire, asistența juridică reciprocă)
• Accesul la justiție, transparența și încrederea publicului (comunicarea, reclamațiile, baze de
date publice de jurisprudența și uniformitatea, infrastructura, grupurile vulnerabile).
3.2.4. Bosnia și Herțegovina

Bosnia și Herțegovina a adoptat prima Strategia de reformare a sectorului justiției în 2008,37
pentru o perioadă de cinci ani. Strategia s-a axat pe instanțele de judecată și judecători,
procurori și procuraturi și executarea sancțiunilor penale.
Pilonii Strategiei au fost:
• Sistemul judiciar (independența, armonizarea, eficiența și eficacitatea, răspunderea și
profesionalismul),
• Executarea sancțiunilor penale (managementul sistemului, supra-aglomerarea, standardele
internaționale),
• Accesul la justiție (asistența juridică reciprocă, asistență juridică gratuită, utilizatorii
instanțelor de judecată și organizațiile societății civile),
• Sprijin pentru creșterea economică (soluționare alternativă a litigiilor, reforma sistemului de
înregistrare a terenurilor/cadastral),
• Sistemul bine coordonat.
Cea de a doua Strategie de reformare a sectorului justiției a fost adoptată în 201538 cu
întârziere. Adoptarea Strategiei a fost o precondiție pentru sprijinul bugetar al UE pentru
Bosnia și Herțegovina și a fost una dintre recomandările dialogului structurat. Dialogul
structurat privind problemele judiciare între UE și Bosnia și Herțegovina este o platformă
unificată pentru dialog, care a condus autoritățile locale spre asigurarea faptului că reformele
corespund sistemului juridic al Bosniei și Herțegovina și sunt în conformitate cu perspectivele
europene ale Bosniei și Herțegovina.
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Domeniul de aplicare al Strategiei de reformare a sectorului justiției este la fel ca domeniul de
aplicare al primei strategii: instanțele de judecată și judecătorii, procurorii și
procuraturile și executarea sancțiunilor penale.
Pilonii Strategiei sunt aceiași, însă noile activități au fost incluse în piloni:
• Sistemul judiciar (independența, armonizarea, eficiența și eficacitatea, răspunderea și
profesionalismul, transparența),
• Executarea sancțiunilor penale (managementul sistemului, sancțiuni alternative, standarde
internaționale),
• Accesul la justiție (MLA, FLA, grupurile vulnerabile și suportul martorilor)
• Sprijin pentru creșterea economică (jurisprudența comercială, administrarea
terenurilor),
• Sistem bine coordonat.
3.2.5. Capitolul 23 din procesul de negociere cu UE – sistemul judiciar, anti-corupția și
drepturile omului

Negocierile cu Croația au fost deschise după ce această țară a îndeplinit criteriile politice,
precum și condițiile Procesului de Stabilizare și Asociere stabilite de către Consiliu.
Introducerea sistemului indicatorilor de referință a fost o altă noutate în procesul de aderare
croat, deși acestea nu au existat in fazele inițiale ale negocierilor. Sistemul indicatorilor de
referință definește rezultate măsurabile pentru indicatorii de referință finali pentru fiecare
dintre capitole, iar în unele cazuri ca repere incipiente. După ce indicatorii de referință finali
sunt îndepliniți, un anumit capitol poate fi închis provizoriu. Stabilirea acestui sistem a făcut
procesul de negociere mai personalizat și a dat Comisiei posibilitatea să elaboreze ținte
adaptate specifice țării, care vor oferi o orientare suficientă pentru țara în proces de aderare în
ceea ce privește provocările care trebuie să fie abordate.
Indicatorul inițial de referință 1 pentru Croația a fost - Planul de Acțiuni revizuit pentru
reforma sistemului judiciar, inclusiv termenele, organele responsabile și bugetul necesar
pentru implementarea acestuia, cu un accent specific pe (a) numirea în funcție; (b)
îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar, inclusiv raționalizarea rețelei instanțelor de
judecată; (c) introducerea unui sistem comprehensiv de asistență juridică; (d)
integritatea procedurilor în ceea ce privește crimele de război.
Cel de al doilea indicator inițial de referință a fost o revizuire a programului Național
Anticorupție și a Planului de Acțiuni. Din acest motiv, Croația a revizuit în 2008 Planul de
Acțiuni al Strategiei de reformare a sectorului justiției și a adoptat o Strategie Anticorupție
separată.
Este clar că procesul de integrare în UE al Croației a influențat elaborarea Strategiei în
sectorul justiției. Deoarece indicatorul inițial de referință 1 a fost revizuit Planul de Acțiuni
pentru Reforma sistemului judiciar, Croația și-a actualizat Planul de Acțiuni în 2008. Aceeași
situație a fost în cazul indicatorilor finali de referință.
Indicatorii finali de referință ai Croației în mod direct au influențat conținutul Strategiei de
reformare a sectorului justiției în 2011:
• Indicatorul de referință 1 - Actualizarea Strategiei sale de reformare a sistemului judiciar și a
Planului de Acțiuni și asigurarea implementării eficiente. (Sub-indicator de referință:
capacitatea instituțională suficientă),
• Indicatorul de referință 2 - consolidarea independenței, răspunderii, imparțialității și
profesionalismului sistemului judiciar (istoric),
• Indicatorul de referință 3 – îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar,
• Indicatorul de referință 4 - Îmbunătățirea gestionării cazurilor interne de crime de război.

Muntenegru a început negocierea aderării la UE în iunie 2012, deși procesul de screening a
început înainte de lansarea negocierilor pentru capitolul Sistemul Judiciar și Drepturile
Fundamentale. Spre deosebire de cazul Croației, unde procesul de screening pentru capitolul
23 a fost printre ultimele care urma să fie efectuate, screening-ul pentru acest capitol specific,
în cazul Muntenegrului a fost primul realizat. Acest lucru s-a datorat interesului particular al
Comisiei pentru politicile care sunt cuprinse în acest capitol, adițional față de centralitatea
pusă pe probleme privind statul de drept în cea mai recentă Strategie a UE privind Extinderea,
precum și experiența anterioară a Croației.
Indicatorii inițiali de referință în baza Capitolului 23 pentru Muntenegru au fost adoptarea
Planului de Acțiuni pentru Capitolul 23. Planul de Acțiuni pentru Capitolul 23 conține
activități specifice legate de sistemul judiciar, combaterea corupției și drepturile omului, cu
toate acestea, în paralel cu Planul de Acțiuni pentru Capitolul 23, Muntenegru a adoptat
Strategia specifică sectorului justiției deoarece Planul de Acțiuni aferent Capitolului 23 este
prea vast și se bazează pe raportul de screening, astfel încât acesta nu se referă la toate
aspectele relevante pentru sectorul justiției. De asemenea, există acțiuni pe termen mediu, în
Planul de Acțiuni pentru Capitolul 23, care asigură evaluarea intermediară a implementării
Planului de Acțiuni.

3.3.

Mecanismul de coordonare și monitorizare

Evaluarea experienței comparative aferente mecanismului de coordonarea și de monitorizare
include: Nivelul de coordonare al grupului de monitorizare și competențele decizionale,
suport tehnic / de expertiză, mecanismul de raportare, monitorizare și finanțare.
3.3.1. Serbia

Responsabilitatea pentru implementarea obiectivelor și activităților prevăzute în Strategia de
reformare a sectorului justiției și Planului de Acțiuni din 2006 a fost încredințată celor 10
membri ai Comisiei de Implementare a Strategiei.
Membrii Comisiei au inclus reprezentanți de nivel înalt ai tuturor instituțiilor judiciare
relevante: reprezentantul Ministerului Justiției a fost nominalizat de către Ministru,
reprezentantul Curții Supreme a fost nominalizat de către Președintele Curții Supreme,
reprezentantul Comitetului Național al Adunării Judiciare a fost nominalizat de către
Președintele Comitetului, reprezentantul Procuraturii a fost nominalizat de către Procurorul
Republicii, reprezentantul Asociației Judecătorilor a fost nominalizat de către Consiliul de
Administrație, reprezentantul Asociației Procurorilor a fost nominalizat de către Consiliul de
Administrație, reprezentantul Baroului a fost nominalizat de către Consiliul de Administrație
al Baroului din Serbia, reprezentantul Centrului de Instruire Judiciară a fost nominalizat de
către Consiliul de Administrație, reprezentantul Facultății de Drept de la Universitatea din
Belgrad a fost nominalizat de către Decan. În afară de reprezentanții instituțiilor judiciare,
Ministerul Finanțelor a avut un reprezentant în cadrul Comisiei pentru a servi ca o legătură și
garant al sustenabilității implementării Strategiei în conformitate cu capacitatea bugetară a
Republicii Serbia. Toate instituțiile judiciare au nominalizat reprezentanți de cel mai înalt
nivel (ministrul de sine stătător, Președintele Curții Supreme de Justiție, etc.).
În baza nominalizărilor, Guvernul a numit membrii Comisiei pe un termen de doi ani, care
poate fi reînnoit. Comisia în limitele competențelor sale a creat grupuri de lucru distincte care
se ocupă de implementarea principiilor individuale și obiectivelor Strategiei. Comisia a

organizat reuniuni lunare deoarece aceasta a fost o perioadă de activități legislative intense
(adoptarea legii și crearea Consiliului Superior Judiciar și Consiliului de Stat al Procurorilor,
Academiei Judiciare, adoptarea noii legi privind judecătorii, noii Legi cu privire la Procurori,
noului Cod de Procedură Penală, noului Cod de Procedură Civilă, noii Legi privind
organizarea și locurile în instanța de judecată și procuratură, etc.).
Secretariatul de Implementare a Strategiei a fost creat pentru a oferi asistență administrativă și
expertiză Comisiei. Secretariatul a fost alcătuit din 12 experți: consilieri juridici, experți în
domeniul evaluării impactului financiar, expert în relații cu publicul și un expert pentru
coordonarea asistenței donatorilor. Secretariatul a fost finanțat timp de 18 luni, prin
intermediul proiectului UE CARDS și mai târziu de către OSCE.
Pentru implementarea celei de a doua Strategii de reformare a sectorului justiției, Serbia a
decis să adopte aceeași abordare și a creat Comisia de Implementare a Strategiei. Comisia de
Implementare a Strategiei a fost compusă din 15 membri (și cincisprezece membri supleanți),
reprezentanți ai tuturor instituțiilor relevante responsabile de implementarea reformei
judiciare: Ministerul Justiției, Procuratura Republicană Publică, Curtea Supremă de Casație,
Consiliul Superior Judiciar, Consiliul de Stat al Procurorilor, Comisia Juridică a Adunării
Naționale, asociația profesională a judecătorilor, asociația profesională a procurorilor,
Asociația Baroului Serbiei, Academia Judiciară, reprezentantul comun al școlii de drept,
Ministerul Finanțelor, reprezentantul comun al Camerei Executorilor Judecătorești, Notarilor
Publici și Mediatorilor, Oficiul pentru Integrare Europeană din Serbia și Biroul
Guvernamental pentru Cooperare cu Societatea Civilă.
Comisia de Implementare a Strategiei reprezintă organul de lucru ocazional al Guvernului
pentru monitorizarea progresului și pentru orientarea și planificarea activităților viitoare.
La propunerile instituțiilor, Guvernul Republicii Serbia a numit membrii și membrii supleanți
ai Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de a prelungi mandatul acestora.
Comisia a creat grupuri de lucru speciale responsabile pentru implementarea principiilor și a
obiectivelor specifice Strategiei.
Secretariatul de Implementare a Strategiei oferă suport administrativ, expertiză si suport
tehnic pentru activitatea Comisiei. Crearea, gestionarea și supravegherea Secretariatului ține
de competența Comisiei de Implementare a Strategiei. Până la înființarea Secretariatului,
Ministerul oferă suport administrativ, tehnic și expertiza Comisiei.
Pentru implementarea celei de a doua Strategii, Comisia a fost formată din factori de decizie
din al doilea nivel (spre exemplu, ministru adjunct). Cu toate acestea dinamica reuniunilor
Comisiei continua să fie organizată o dată pe lună.
Secretariatul de Implementare a Strategiei nu a fost creat niciodată, însă Reforma și unitatea
de facilitare a aderării (experții atașați la MJ și din 2015, de asemenea, la Curtea Supremă de
Justiție și Consiliul de Stat al Procurorilor) oferă sprijin pentru activitatea Comisiei. Unitatea
de reformă și de facilitare a aderării (RAFU) a fost compusă din 12 funcții din cadrul
Ministerului Justiției, trei din Curtea Supremă de Casație și una din Consiliul de Stat al
Procurorilor și este susținută prin fondul fiduciar multi - donator al Băncii Mondiale pentru
sectorul justiției din Serbia39.
RAFU a fost planificată pentru a avea un dublu scop: (1) pentru oferirea asistenței tehnice
sectorului justiției pentru implementarea Strategiei Sectorului Justiției și a Planului de
Acțiuni, și (2) pentru consolidarea capacității în cadrul Ministerului Justiției și a sistemului
judiciar (Curtea Supremă și Consiliul de Stat al Procurorilor), astfel încât, în viitor, acestea să
poată funcționa în mod sustenabil fără suplinirea lipsurilor din exterior. Un accent îngust pe
consolidarea capacităților funcționarilor publici din Serbia în cadrul Ministerului, Curții
39
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Supreme și Consiliului de Stat al Procurorilor este un livrabil care va fi parte a sarcinilor
fiecărui consultant. Consultanții vor acorda suport în următoarele domenii: Consultant pentru
reforma sistemului de justiție penală, Consultant pentru reforma sistemului de drept civil,
Consultant pentru accesul la justiție, Consultant pentru reforma Rețelei Instanțelor de
Judecată, Consultant pentru Competență Academiei Judiciare / Educația, Consultant pentru
cadrul constituțional, Consultant pentru promovare și comunicare, Consultant pentru
reformarea profesii juridice, Consultant pentru Drepturile Omului, Consultant pentru
Anticorupție, Consultant pentru Analiza Datelor / Bugetarea din Sectorul Justiției, Consultant
pentru sistemul administrativ al instanțelor de judecată, Analist Statistic (SCC), Consultant
pentru monitorizare și evaluare, expert pentru cazurile nesoluționate (SCC), Consultant pentru
unificarea practicii judiciare (SCC), și Consultant pentru (SPC).
3.3.2. Croația

Croația a adoptat mai multe documente de politici. Prima Strategie a fost adoptată în 2006 și
Planul de Acțiuni a fost revizuit în 2008 și Strategia în 2011 și în 2013.
De la prima Strategie, Croația a lucrat asupra consolidării capacităților interne ale
Ministerului Justiției pentru asigurarea monitorizării implementării strategiei. În această
privință, mecanismul de coordonare și de monitorizare pentru toate inițiativele de reformare a
sectorului justiției în Croația a fost:
•

Consiliul de monitorizare a implementării Strategiei ca un organ de politici compus
din Ministrul Justiției, președintele Curții Supreme, Procurorul General, președinții
Comitetului Judiciar al Parlamentului, președintele Consiliului Judiciar, președintele
Consiliului Procurorilor, președinte Baroului de avocați, președintele Asociației
Executorilor Judecătorești, Vice-ministrul Justiției, consilierii Ministrului Justiției și
directorul Academiei Judiciare; și

•

Departamentul pentru dezvoltarea strategică a Ministerului Justiției în calitate de
asistență tehnică și expertiză Consiliului.

3.3.3. Muntenegru

Pentru Strategia de reformare a sectorului justiției din 2007, nu s-a prevăzut crearea unui
mecanism special de monitorizare a Strategiei. Singurul aspect identificat în cadrul Strategiei
a fost instituțiile responsabile: Ministerul Justiției, Curtea Supremă de Justiție, Procuratura
Generală, Consiliul Judiciar și Consiliul Procurorilor.
Cu toate acestea, Comisia pentru Implementarea Planului de Acțiuni a fost creată și formată
din reprezentanți ai Ministerului Justiției, șefi ai instituțiilor judiciare, președinți ai Baroului,
Asociației Judecătorilor și Asociației Procurorilor.
Una dintre deficiențele primei Strategii din Muntenegru a fost evaluarea bazată pe activitate.
Strategia de reformare a sectorului justiției din 2014 prevede crearea Consiliului. Consiliul
este compus din instituțiile judiciare, organizațiile societății civile, MJ, Consiliul Judiciar,
Consiliul Procurorilor, Centrul de Instruire Judiciară, președinți ai Baroului, Camerei
Notarilor, Camerei Executorilor Judecătorești, Camerei martorilor experți și Camerei
interpreților. Ministrul Justiției prezidează Consiliul.

În calitate de suport tehnic Consiliului, Strategia prevede un secretar general, care conduce
Echipa Operațională. Echipa Operațională reprezintă un organ administrativ și tehnic.
Secretarul general este ales din rândul personalului MJ.
Planul de Acțiuni care însoțește Strategia de reformare a sectorului justiției din 2014 este
adoptat pentru o perioadă de doi ani: 2014-2016, în scopul evaluării intermediare a
rezultatelor implementării Strategiei și ajustării următorului Plan de Acțiuni pentru perioada
anilor 2017 - 2018 la rezultatele și necesitățile de evaluare.
Pentru asigurarea unei bune comunicări cu toate părțile interesate relevante, Strategia a stabilit
obligația tuturor instituțiilor de desemnare a persoanelor de contact pentru comunicarea cu
Echipa Operațională.
3.3.4. Bosnia și Herțegovina

Supravegherea politică și strategică a implementării Strategiei de reformare a sectorului
justiției din 2008 a fost asigurată de Conferințele Ministeriale, care vor avea loc bi-anual.
Membrii Conferințelor Ministeriale vor fi Ministrul Justiției al Bosniei și Herțegovina, nivel
de entitate, și cantonal, precum și Președintele Comisiei Judiciare din regiunea Brčko.
Președintele HJPC, de asemenea, ar trebui să participe la toate Conferințele Ministeriale.
Pentru toți pilonii SRSJ fiecare Conferință Ministerială în primul rând va revizui progresul
celor șase luni anterioare în baza planurilor anuale comune propuse de lucru și va decide cu
privire la orice modificări necesare în următoarele șase luni. În cazul în care programele
trebuie să fie re-modificate sau schimbate, membrii prezenți la Conferința Ministerială vor
avea un mandat pentru a face acest lucru. Sectorul de Planificare Strategică, Ajutor de
Coordonare și Integrare Europeană (SSPACEI) din cadrul Ministerului Justiției din Bosnia
și Herțegovina va fi responsabil de organizarea acestor conferințe și va realiza rolul de
Secretariat tehnic și va oferi consiliere acestora.
Pentru fiecare dintre pilonii strategici, vor fi create grupuri de lucru permanente funcționale.
Acestea vor fi responsabile pentru elaborarea planurilor comune anuale de lucru și vor fi
responsabile de includerea în continuare a tuturor activităților identificate într-un pilon special
strategic. Consiliul de Coordonare, responsabil de supravegherea elaborării și aprobării
acestei strategii este responsabil pentru desemnarea acestor grupuri de lucru, înainte de
expirarea mandatului. Ministerul Justiției din Bosnia și Herțegovina și Comisia Judiciară din
Regiunea Brčko, reprezentați de secretarii lor respectivi sau consilierii miniștrilor sau alte
funcții relevante în cazul Comisiei Judiciare din Regiunea Brčko (în funcție de pilonul
strategic în cauză), ar trebui să fie membri ai acestor grupuri de lucru, împreună cu alte părți
interesate cheie ale sectorului justiției (precum HJPC si altele).
Se recomandă ca grupurile de lucru permanente să se întrunească cel puțin trimestrial și ca
acest forum să fie utilizat de participanți pentru discutarea altor probleme relevante pentru
sectorul justiției, în afară de cele stabilite de SRSJ. SSPACEI a realizat rolul de Secretariat
tehnic pentru a face activitatea grupurilor de lucru funcționale sigură că activitățile
corespunzătoare identificate sunt întreprinse, monitorizate și raportate în termenul desemnat și
rezultatul preconizat este realizat.
Pe lângă oferirea asistenței de Secretariat organelor de mai sus, SSPACEI va fi responsabil de
coordonarea generală a tuturor activităților preconizate în SRSJ, inclusiv de colectarea de date
în scopuri de monitorizare și evaluare. Odată ce unitățile de planificare strategică sunt create
în entitatea Ministerelor Justiției (după cum a fost planificat în această Strategie), acestea vor
reprezenta un sprijin important pentru SSPACEI în coordonarea și implementarea generală.
Având în vedere natura critică a rolului de coordonare pentru implementarea cu succes a
SRSJ, este de maximă importantă ca SSPACEI din Ministerul Justiției din Bosnia și
Herțegovina să fie complet dotat cu personal și că entitatea Ministerelor de Justiție să creeze

unități mai mici, însă similare, care vor asista în procesul de gestionare a implementării și
elaborării strategiilor viitoare.
Cu referință la evaluarea procesului, este posibilă luarea în considerație a experienței Bosniei
și Herțegovinei și a indicatorilor pentru asigurarea succesului:
• progres: Verde (în timp util conform indicatorilor), galben (întârzieri care necesită
acțiuni corective), roșu (nici nu au fost inițiate),
În procesul de implementare a Strategiei, în 2010, Memorandumul privind crearea
mecanismului de monitorizare și evaluare a implementării Planului de acțiuni a fost semnat cu
5 organizații ale societății civile pentru asigurarea implicării organizațiilor societății civile în
procesul de monitorizare.
Strategia de reformare a sectorului justiției din 2015 a aplicat aceeași abordare ca și strategia
din 2008:
•

Conferința Ministerială (de două ori pe an)

•

Grupuri de lucru permanente pentru fiecare dintre piloni, care cuprinde funcționari
manageriali ai instituțiilor relevante sectorului justiției și alți participanți (Ministrul
Justiției din Bosnia și Herțegovina în baza propunerilor instituțiilor),

•

Sectorul MJ pentru Planul Strategic și Consiliu pentru planificarea strategică vor oferi
suport tehnic pentru rapoartele trimestriale.

•

Evaluarea progresului a fost modificată: completată, în curs de elaborare, amânată,
oprită.

4. Opțiuni suplimentare pentru reforma în continuare a sectorului justiției
din Republica Moldova
O reformă a sectorului justiției de generația (etapă) a doua este gata să înceapă, și se bazează
pe lecțiile învățate din prima generație. Noua abordare ar repoziționa programul ca eforturi de
dezvoltare instituțională pe termen lung cu câștiguri potențiale rapide pe termen scurt. Noile
abordări vor promova o focalizare largă în care necesitățile și prioritățile țării vor avea
prioritate și procesul de învățare va continua. Referința la experiența altor țări va continua să
inspire un număr de eforturi de reformă.
Strategia holistică din reforma sectorului justiției de prima generație nu și-a realizat
obiectivele ambițioase; prioritizarea obiectivelor mai modeste este critică pentru succesul
celei de a doua generații. În timp ce continuă consolidarea capacităților instituționale,
instrumentul (instrumentele) de a doua generație trebuie să fie încorporate în obiectivele mai
vaste naționale de dezvoltare. Nu doar din cauza nivelului înalt al rezultatelor finale ale
reformelor din sectorul justiției (creșterea economică, reducerea sărăciei, stabilitatea politică)
însă, de asemenea, pentru că unele obiective cruciale pentru mandatul principal al sectorului
justiției (spre exemplu, controlul criminalității, reducerea conflictului, executarea
contractelor) nu pot fi realizate fără un cadru mai larg de politici, și cooperarea cu alte agenții.
Cu toate acestea, cu cât mai vast este un program, cu atât mai critică devine identificarea
responsabilităților instituționale. Prevenirea criminalității și aplicarea legii, spre exemplu,

include aspecte de prevenire și reabilitare, care nu sunt acoperite de domeniul de aplicare a
sectorului judiciar, însă trebuie coordonate cu acțiunile poliției, procurorilor, instanțelor de
judecată și avocaților publici. Experiența țărilor OCDE în acest domeniu confirmă că aceste
reforme se confruntă cu obstacole formidabile care nu pot fi abordate prin inițiative pe termen
scurt si înguste.
Strategiile de reformare a sectorului justiției trebuie să fie mai modeste din punct de vedere al
obiectivelor lor și mai realiste din punct de vedere al evaluării impactului probabil. Părțile
interesate au o înțelegere mai bună a problemelor sectorului, precum și a celor mai critice
domenii pentru îmbunătățirea performanței. Reforma sectorului justiției nu este văzută ca o
inițiativă pe termen scurt, ci mai degrabă ca un efort continuu pentru potrivirea performanței
instituționale cu necesitățile sociale. O evaluare mai realistă a impactului probabil a eforturilor
de reformă, de asemenea, oferă o bază mai bună pentru obținerea rezultatelor și pentru
evaluarea fezabilității unor programe de reformă. Lecțiile învățate din Strategia curentă de
reformare a sectorului justiției trebuie să permită țării să elaboreze o Strategie bazată pe
performanță.

4.1.

Procesul de pregătire

O planificare bună este esențială pentru pregătirea și consultarea de succes cu părțile
interesate. Un plan de consultare ar trebui să acopere în mod ideal întregul proces de elaborare
a politicilor și să identifice obiectivul consultărilor, grupurile țintă relevante, formele adecvate
de consultare și periodicitatea consultărilor.
Este o bună practică de a publica un plan de consultare. Publicarea planului furnizează
informații pentru părțile interesate cu privire la viitoarele oportunități de consultare. Acest
lucru îmbunătățește transparența elaborării politicilor și oferă părților interesate o notificare
timpurie, astfel încât acestea pot contribui mai eficient la proces. Planurile de consultare ar
trebui să acopere următoarele aspecte: obiectivul fiecărei runde de consultare, grupul care va
fi consultat în fiecare rundă, forma de consultare pentru fiecare rundă și intervalul de timp
pentru fiecare rundă de consultări.
La elaborarea unui plan de consultare cu părțile interesate, este necesar să se ia în considerare:
ajustarea procesului de consultare în funcție de resursele disponibile și așteptările politice
(timp, expertiză și bugete); implicarea persoanelor dedicate; cu gândire pro-activă despre
orice suprapunere potențială cu orice consultare care are loc cam în același timp; forma și
tipul de feedback necesar pentru a răspunde la contribuțiile obținute în urma consultărilor; o
strategie de gestionare a implicării mass-media în consultare.
Din procesul anterior de pregătire și consultare se învăță faptul că: procesul de consultare ar
trebui să înceapă suficient de devreme pentru a defini problemele cheie și a avea un efect al
conținutului documentului viitor de politici; ar trebui să fie bidirecțional, astfel încât ambele
părți să aibă posibilitatea să facă schimb de opinii și informații, să asculte, și să soluționeze
probleme lor; localizate, pentru a reflecta necesitățile locale adecvate (nu doar de organizare a
consultărilor la Chișinău, ci și pe teritoriul întregii țări); documentat pentru a urmări cine a
fost consultat și problemele-cheie ridicate; raportat înapoi în timp util pentru cei consultați,
cu clarificarea etapelor următoare.
Consultarea părților interesate implică o “promisiune” implicită că, cel puțin, opiniile lor vor
fi luate în considerare în timpul procesului de luare a deciziilor. Acest lucru nu înseamnă că
trebuie să se întreprindă ceva pe marginea fiecărei probleme sau solicitări, însă aceasta

înseamnă a specifica în mod clar părților interesate ce aspecte ale Strategiei / documentului de
politici sunt încă deschise pentru modificare în funcție de contribuția lor, și care nu sunt.
Aceasta înseamnă, de asemenea, tratarea cu seriozitate a feedback-ului primit în timpul
procesului de consultare și depunerea celor mai bune eforturi întru abordarea problemelor
ridicate prin modificări la proiectul Strategiei. În mod inevitabil, vor exista limitări în măsura
în care cererile părților interesate pot fi satisfăcute. În alte momente, efectuarea modificărilor
ca urmare a feedback-ului părților interesate va avea sens și va contribui la dezvoltarea
conștientizării/ownership-ului asupra documentului și activităților viitoare de reformă.
Părțile interesate își exprimă uneori îngrijorarea că au fost consultate cu privire la o problemă
și apoi nu au mai auzit nimic ca răspuns. Este o bună practică follow-up cu părțile interesate
care au fost consultate, pentru și a le aduce la cunoștință ce s-a întâmplat și care vor fi
următorii pași în acest proces. În afară de aceasta, există, de asemenea, beneficii practice ale
follow-up, cum ar fi verificarea dublă a informației, și testarea sau rafinarea abordărilor
propuse înainte de a le include în proiectului Strategiei / documentului de politici. Adițional,
procesul de raportare către părțile interesate privind îngrijorările lor care vor fi
abordate și modul în care vor fi abordate, precum și explicarea a ceea ce sugestii nu au
fost luate în calcul, precum și motivele pentru aceasta, poate contribui la stabilirea
credibilității, gestionării așteptărilor, și reducerii oboselii consultării. Toate acestea sunt
importante în cazul unei viziuni pe termen lung a implicării părților interesate.
Pentru a obține cele mai bune rezultate din procesul de pregătire și consultare, inclusiv dreptul
de proprietate/ownership asupra documentului, este necesară planificarea mai multor faze:
•

Faza de elaborare - organizarea procesului discuțiilor inclusive în prima jumătate a
anului 2016 condus de MJ, CSJ, PG și Consiliile /mesele rotunde din întreaga țară
pentru discutarea: metodologiei, cadrului strategic și a guvernării (viziunea, domeniul
de aplicare, pilonii, mecanismul de coordonare și monitorizare),

•

În paralel cu faza de elaborare se efectuează o evaluare comprehensivă a
realizărilor (în baza produselor sau revizuirii funcționale a sectorului justiției)
care însoțește un sondaj privind percepția mai multor părți interesate

•

Crearea unui grup de lucru extins pentru elaborarea proiectului (toate autoritățile
relevante) cu un grup atașat tehnic (expert) responsabil pentru elaborarea unui text al
instrumentelor de politici concepute,

•

a doua jumătate a anului 2016, procesul de consultare publică, inclusiv mese
rotunde, focus-grupuri,

•

Îmbunătățirea comentariilor scrise (inclusiv răspunsurilor scrise cu justificarea
adoptării sau excluderii sau recomandării),

•

O atenție deosebită privind fezabilitatea activităților, termenele limită, instituțiile
responsabile, finanțarea, indicatorii bazați pe scheme și efectele/rezultatele,

•

Evaluarea comprehensivă a riscului și strategiile de atenuare,

•

Adoptată de Parlament până la sfârșitul anului 2016.

4.2.

Domeniul de aplicare al documentului viitor de politici

În dependență de domeniul de aplicare al documentului viitor de politici, există trei opțiuni
posibile:
OPŢIUNEA 1 – Strategie OPŢIUNEA 2 –Plan de OPŢIUNEA 3 – Document
Nouă
Acțiuni Nou
Umbrelă
 Domeniul îngust de  Păstrați Strategia actuală • S-a adoptat un document
acoperire a instanțelor  Actualizați Planul de
de politici comprehensiv
de
judecata,
Acțiuni,
inclusiv
nou
ca
document
procuraturilor
și
activitățile noi, perioada
umbrelă (ca AP Cap.
profesiilor
judiciare
de timp, instituțiile
23):
instanțele
de
(alternativ
responsabile,
noi
judecată,
procuratura,
penitenciarele)
indicatori în bază de
profesiile
juridice,
 Documente separate de
produs (după cum a
penitenciarele, drepturile
politici
anti-corupție,
făcut Croația în 2008,
omului și anti-corupția
privind
drepturile
similar a procedat și • Planuri
strategice
omului
și
sistemul
Bosnia în 2015)
separate pentru sistemul
penitenciar
judiciar
(alternativ
 Aceeași
viziune
și
penitenciarele),
anticoordonare în elaborarea
corupția,
drepturile
documentelor de politici
omului
distincte
Toate cele trei opțiuni sunt aplicabile și justificabile pentru circumstanțele din Republica
Moldova. Cu toate acestea, experiența aferentă implementării Strategiei de reformare a
sectorului justiției actuale a arătat că instituțiile nu dispun de capacități de monitorizare a
implementării documentului strategic comprehensiv.
Opțiunea 1 - adoptarea unei Strategii de reformare a sectorului justiției noi cu un domeniu
redus de aplicare și concentrarea pe instanțele de judecată și procuratură, precum și pe
profesiile judiciare, care sunt direct legate de activitatea instanțelor de judecată. Este necesară
evaluarea sectorului justiției înainte de luarea deciziei finale privind faptul dacă, spre
exemplu, sancțiunile și penitenciarele trebuie să fie acoperite de viitorul document de politici.
Pentru realizarea unei coerențe în întreaga reformă a domeniului statului de drept este
recomandabilă adoptarea Strategiei Anticorupție și privind Drepturile Omului, în paralel cu
adoptarea Strategiei de reformare a sectorului justiției. Adoptarea tuturor documentelor de
politici relevante în aceeași perioadă de timp va permite armonizarea tuturor documentelor
relevante, definirea obiectivelor generale similare și planificarea resurselor financiare.40
Opțiunea 2 nu ar fi recomandabilă, deoarece strategia precedentă de reformare a sectorului
justiției a fost adoptată în 2011, astfel încât exista necesitatea de actualizare completă a
documentului Strategiei și nu doar a Planului de Acțiuni. Croația a aplicat această abordare în
2008, cu toate acestea, revizuirea Planului de Acțiuni, de fapt, influența conținutul Strategiei
deoarece noile obiective specifice au fost introduse și unele părți ale Strategiei (cum ar fi
Anti-corupția) au fost transferate într-un alt document de politici.

40

Serbia a aplicat această abordare în 2013.

4.3.

Mecanismul de coordonare și monitorizare

Implementarea următorului document de politici privind reformarea sectorului justiției ar
putea beneficia de la remedierea punctelor slabe ale formulării actuale a indicatorilor. Aceste
neajunsuri vor fi remediate în cursul dezvoltării mecanismului de monitorizare și coordonare.
Ar fi necesară efectuarea cel puțin a unui exercițiu de evaluare intermediara, care ar reevalua
în mod oficial Strategia și Planul de Acțiuni din perspectiva modificărilor intervenite, a
experienței de implementare a acestora, etc.
OPŢIUNEA 1
OPŢIUNEA 2
• Consolidarea Secretariatului (număr  Prevederea creării Comisiei de nivel înalt
sau echipei de monitorizare (spre
majorat de personal, competențe,
exemplu, grupul de monitorizare - bunele
expertiză, finanțare),
practici din Strategia Anti-corupție),
• Poziția Secretariatului (pe lângă MJ,
susținuta de unitatea internă de politici,
Comisie la nivel înalt sau dezvoltarea
 Punctele
focale
în
instituțiile
unităților interne de politici),
responsabile,
• Păstrați mecanismul actual al Grupului de
Lucru cu un mandat îmbunătățit al GL,  Grupuri de lucru ad-hoc pentru activități
specifice, instituția lider este responsabilă
GL mai mic, o conducere puternică și
pentru coordonare.
întruniri trimestriale.
Opțiunea 1 ar fi situația preferată pentru părțile interesate din Republica Moldova. Este clar,
după consultarea tuturor părților interesate relevante, și, de asemenea, din experiența
comparativă că există o necesitate de consolidare a Secretariatului în legătură cu mandatul
activității sale (pentru oferirea consultării de către experți, pregătirea unei analize juridice
comparative, desfășurarea evaluărilor impactului fiscal, coordonarea asistenței donatorilor și
pregătirea propunerilor de proiect, organizarea și menținerea comunicării cu publicul larg și
experții), resursele umane (inclusiv numărul de personal și competențele și abilitățile
acestora) și resursele financiare (analiza posibilității atragerii fondurilor pentru susținerea
activității Secretariatului). Ca un exemplu al posibilităților de finanțare a Secretariatului este
experiența sârbă cu Fondul fiduciar multi - donator (FFMD), gestionat de Banca Mondială.
FFMD dispune de flexibilitatea oferirii asistenței necesare în perioada scurtă de timp, dar, de
asemenea, pentru asigurarea implicării unui număr mare de consultați locali care vor colabora
direct cu instituțiile sectorului justiției (Ministerul Justiției și sistemul judiciar), precum și
abilitarea transferului de cunoștințe și abilități altui personal care activează în aceste instituții.
Componența Grupurilor de Lucru ar trebui să fie discutată - există necesitatea de a avea un
grup politic de nivel înalt (Consiliu / Comisie / Board), care se vor întruni trimestrial și paralel
cu acest grup de nivel înalt dispunerea grupurilor de lucru la nivel permanent sau ad-hoc.
Grupurile de Lucru permanente ca organe de nivel mediu s-ar putea întruni lunar pentru
informarea și discutarea implementării. Grupurile de lucru ad-hoc ar putea fi organe de
experți care vor fi stabilite ad-hoc pentru sarcini specifice (spre exemplu, elaborarea
legislației) și ar trebui să raporteze grupului politic de nivel înalt.
În următorul document de politici se recomanda luarea în considerare a următoarelor:
 Includerea activă a Parlamentului - Multe părți interesate au raportat faptul că există
necesitatea de consolidare a rolului Parlamentului în implementarea următorului
document de politici pentru sectorul justiției. De asemenea, există experiență pozitivă în
Republica Moldova privind rolul mai puternic al Parlamentului în procesul de reformare
a justiției. În special, în Republica Moldova, în perioada anilor 1994-1998, unele
reforme au fost întreprinse, fiind coordonate de Comisia juridică, numiri și imunități a
Parlamentului. Experiența acumulată în urma acestui exercițiu a fost considerată de unii

dintre cei intervievați relevantă de reținut, deoarece a inclus implicarea puternică a
Parlamentului care, în acel moment, a avut mulți profesioniști din sectorul justiției în
Comisia Juridică, numiri și imunități.
Includerea activă a Ministerului Finanțelor în stabilirea legăturii dintre planificarea
activităților și finanțarea acestora; Corelarea managementului financiar cu
implementarea, în scopul asigurării fezabilității financiare a activităților.
Perioada de timp în următorul document de politici ar trebui să fie organizată ca priorități
pe termen scurt /termen mediu / termen lung, pentru a permite revizuirea periodică a
implementării Strategiei și actualizarea Planului de Acțiuni după fiecare termen.
Crearea punctelor focale în toate instituțiile relevante care vor fi responsabile pentru
comunicarea cu instituția specifică și asigurarea tuturor datelor necesare și a raportării.
Instruire pentru punctele focale și/sau membrii Grupurilor de Lucru din instituțiile
responsabile. Instruirile ar trebui organizate în domeniul comunicării și raportării, oferind
modele pentru raportare, etc.
Raportarea alternativă de către organizațiile societății civile ar trebui să fie
instituționalizate (spre exemplu, un angajament a mai multor donatori care vor sprijini
pregătirea rapoartelor alternative pe parcursul implementării următorului document de
politici). Pentru asigurarea calității raportării alternative și concentrarea rapoartelor pe
efecte/rezultate, există necesitatea organizării instruirii OSC în domeniul monitorizării și
consolidării abilitățile lor de asigurare a celei mai înalte calități a rapoartelor. Finanțarea
raportării alternative ar trebui să fie asigurată în prealabil.
Software-ul pentru monitorizare ar trebui să fie considerat ca o opțiune pentru
simplificarea raportării (deja în faza pilot în Republica Moldova, există în Bosnia).
Indicatorii următorului document de politici ar trebui să se bazeze pe produse pentru
asigurarea măsurării progresului.










Oricare ar fi cadrul de monitorizare și evaluare aplicat, anumite elemente sunt comune pentru
toți. Ambele obiective mari sunt prezentate, precum și obiectivele mai specifice de nivel
scăzut. Aceste obiective sunt ulterior corelate cu o anumită activitate, ideea fiind că
activitatea duce la obiectivul specific, ceea ce duce la obiectivul mare.
Scopurile și obiectivele Strategiei trebuie să fie măsurate pentru a vedea dacă acestea au fost
realizate și, în cazul în care au fost implementate, atunci în ce măsură. Scopurile și obiectivele
sunt măsurate prin elaborarea “indicatorilor”. Un indicator este “o măsură care ajută să
răspundă la întrebarea - cât de mult, sau dacă, se înregistrează progrese spre un anumit
obiectiv”. O considerare atentă ar trebui să fie acordata indicatorilor și surselor de date care
sunt alese.
Pentru asigurarea faptului că indicatorii pot măsura realizările obiectivelor identificate,
indicatorii trebuie să se bazeze pe produs și nu pe activitate.
Un indicator este, în general, însoțit de sursa de date, prin care se măsoară progresul în baza
indicatorului. Sursele de date includ sondaje, focus grupuri, interviuri, observații, date
statistice și date de la instituții, etc.
Indicatori de eșantion și surse de date
În continuare este un exemplu care corelează un scop cu un indicator și mijloace adecvate
pentru măsurarea acestui indicator:
•

Obiectiv Specific: Consolidarea sistemului de asistență juridică garantată de stat

pentru asigurarea accesului cetățenilor săraci,
•

Activitatea: Amendamente la Legislația adoptată care asigura accesul la asistență
juridică pentru cetățenii săraci, în conformitate cu cele mai bune practici europene,

•

Indicator: Numărul de cetățeni săraci care au primit asistență juridică și satisfacția
expres fața de sistemul de asistență juridică.

•

Sursa datelor: Datele statistice privind asistența juridică și sondajele de opinie publică
la nivel național

•

Sistemul de calitate îmbunătățit cu privire la activitățile implementate și evaluarea
progresului ar putea fi făcut în conformitate cu cele mai bune practici europene.
Experiența Bosniei ar putea fi utilizata.
Comunicarea cu publicul și profesioniștii ar trebui îmbunătățită cu organizarea
reuniunilor publice ale Grupurilor de Lucru, comunicatele de presă trebuie să fie bine
planificate și asigurate după fiecare sesiune a grupurilor de lucru, în special,
comunicarea cu publicul profesionist trebuie să fie bine planificata.
Sondajul utilizatorilor ar trebui să fie planificat în scopul măsurării calității prestării
serviciilor. Ca un exemplu sondajul privind percepția mai multor părți interesate din
Serbia din 201441 ar putea fi utilizat, deoarece a inclus un număr mare de participanți
(aproximativ 10.000) din câteva grupuri de părți interesate: judecători, procurori,
avocați, afaceri - cu experiență și fără experiență și a cetățenilor - cu experiență și fără
experiență.

•

•
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ANEXA 1
OPŢIUNI PENTRU PLANUL DE ACŢIUNI
Serbia
1. INDEPENDENŢA

RECOMANDĂRI DIN RAPORTUL DE
SCREENING
ACTIVITĂŢI

REZULTATUL GENERAL

PERIODA DE
AUTORITATEA TIMP/
RESURSELE
RESPONSABILĂ TERMENUL FINANCIARE
LIMITĂ

Montenegro
1.1. INDEPEDENŢA SISTEMULUI JUDICIAR

NR.

Măsură /
Activitate

Recomandare

Autoritatea
responsabilă

Termenul
limită

Fondurile
necesare /
Sursa de
finanțare

Indicator
de rezultat

Indicator al
impactului

INDICATORUL

REZULTATUL

