
Ultima perioadă a fost marcată de o serie de 
evenimente importante pentru Republica Moldova. 

Acordul de Asociere între Republica Moldova şi 
UE a fost ratificat pe 26 noiembrie de Italia, ultima 
ţară din cele 28 de state membre UE. Acest lucru 
permite intrarea deplină în scurt timp în vigoare 
a documentului, implementat provizoriu din 1 
septembrie 2014.

Susţinerea UE este una condiţionată de 
implementarea reformelor şi politicilor convenite în 
cadrul Acordului de Asociere, au subliniat deputaţii 
europeni în cadrul unor dezbateri cu privire la 
situaţia din Republica Moldova, care au avut loc în 
Parlamentul European pe 25 noiembrie. Comisarul 
pentru ajutorul umanitar şi managementul crizelor, 
Christos Stylianides, a spus că UE cere insistent 
investigarea de urgenţă a fraudei bancare, găsirea 
vinovaţilor şi recuperarea banilor. ”Trebuie făcuţi 
paşi decisivi împotriva corupţiei, aceasta însemnând 
mai ales că sectoarele bancar şi public, precum şi 
justiţia, trebuie reformate. Sprijinul FMI şi reluarea 
finanţărilor europene sunt condiţionate de aceste 
reforme”, a subliniat Comisarul european. 

Preşedintele Nicolae Timofti i-a conferit „Ordinul 
Republicii” cancelarului german Angela Merkel. 
Distincţia a fost conferită „în semn de profundă 
gratitudine pentru contribuţia deosebită la 
consolidarea relaţiilor moldo-germane de prietenie 
şi susţinerea constantă a integrării europene a 
Republicii Moldova”.

La Tiraspol, sprijinitorii holdingului Sheriff şi 
reprezentanţii partidului Obnovlenie au luat 
majoritatea de două treimi în Sovietul suprem, 
legislativul regiunii separatiste transnistrene. Partidul 
Obnovlenie reprezintă interesele comunităţii de 
afaceri, în particular ale holdingului Sheriff, şi este în 
opoziţie dură faţă de actualul lider al regiunii Evgheni 
Șevciuk. Rezultatul scrutinului a generat proteste 
ale sprijinitorilor lui Șevciuk, însă securitatea locală, 
KGB, a avertizat locuitorii din stânga Nistrului să 
nu recurgă la provocări şi să nu meargă la acţiuni 
de protest care nu au fost anunţate cu cel puţin 10 
zile înainte. 

Un protocol cu privire la instituirea, începând cu 1 
ianuarie, a controlului mixt la punctul de trecere 
Pervomaisk-Cuciurgan a fost semnat la începutul lunii 
noiembrie de autorităţile de la Chişinău şi Kiev. Moldova 
şi Ucraina efectuează deja de câţiva ani controlul mixt la 
un punct de trecere din nordul ţării, la Mămăliga-Criva, 
însă este pentru prima dată când acesta va funcţiona 
pe segmentul transnistrean de frontieră. Tiraspolul a 
protestat împotriva acestei înţelegeri. 

Liderul partidului din Rusia „Spravedlivaia Rosia”, 
deputatul Serghei Mironov, a declarat într-un 
discursul rostit la Chişinău la Congresul Partidului 
Socialiştilor (PSRM), că „Moldova are nevoie de 
alegeri anticipate”. În cadrul Congresului care a 
avut loc pe 29 noiembrie Igor Dodon a fost reales 
preşedinte al PSRM, formaţiunea care, sprijinită 
deschis de Rusia, pledează pentru alegeri anticipate 
în primăvara anului 2016.

Un grup de experţi ai UE a început luni, 30 
noiembrie, o misiune de evaluare a activităţii 
instituţiilor de drept din Republica Moldova. Printre 
cei 15 experţi europeni se numără şi şefa Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie (DNA) din România, Laura 
Codruţa Kovesi, care va fi responsabilă de evaluarea 
eficienţei Centrului Naţional Anticorupţie şi a 
Comisiei Naţionale de Integritate din Moldova. 
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TEMELE EDIȚIEI:
1.  Lupta anticorupţie şi reformarea justiţiei – deziderate realizabile în Republica Moldova? Laura Ștefan: Dacă cetăţenii nu vor solicita schimbări 

de la clasa politică, acestea nu vor avea loc, indiferent de sugestiile experţilor internaţionali.
2.  Cristi Danileț: În România, am învăţat o lecţie foarte importantă – lupta anticorupţie nu este posibilă fără reforma justiţiei.
3.  Vladimir Cebotari: Viteza de reformare a justiţiei depinde de fiecare dintre noi.
4.  Alexandru Tănase: Ca şi în perioada sovietică, justiţia în Republica Moldova este un instrument de protecţie a puterii.
5.  Vladislav Gribincea: Corupţia şi pregătirea profesională a cadrelor – cele mai mari probleme în sistemul judecătoresc.

Lupta anticorupție 
și reformarea justiției – 
deziderate realizabile 
în Republica Moldova?

Un grup de experţi ai UE a început 
o misiune de evaluare a activităţii 
instituţiilor de drept din Republica 
Moldova. Printre cei 15 experţi europeni 
se numără şi şefa Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie (DNA) din România, Laura 
Codruţa Kovesi. Ea va fi responsabilă de 
evaluarea eficienţei Centrului Naţional 
Anticorupţie (CNA) şi a Comisiei Naţionale 
de Integritate (CNI) din Moldova. La finalul 
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misiunii, către sfârşitul lunii martie 2016, 
delegaţia de experţi va face recomandări 
menite să conducă la reformarea de facto 
a justiţiei, la eradicarea corupţiei şi la 
impulsionarea luptei împotriva spălării 
banilor. 

De asemenea, urmează a fi evaluată 
activitatea Curţii Constituţionale, a 
Procuraturii Generale, a Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a Ministerului 
Justiţiei, a Institutului Naţional de Justiţie, 
Curţii Supreme de Justiţie şi a instituţiei 
ombudsmanului. 

„Scopul final al acestui exerciţiu este 
de a oferi sfaturi şi recomandări privind 
structura şi activităţile instituţiilor-cheie 
ale statului de drept din Republica 
Moldova în trei domenii: procesul de 
reformă a justiţiei, sistemul anti-spălarea 
banilor şi sistemul anti-corupţie”, se 
arată într-o declaraţie a Delegaţiei UE în 
Republica Moldova. 

Exerciţiul este organizat în cadrul 
instrumentului Uniunii Europene TAIEX 
- instrumentul de Schimb de Informaţii 
şi Asistenţă Tehnică al Uniunii Europene 
prin care se oferă susţinere autorităţilor 
publice în aplicarea legislaţiei UE.

Șeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, 
Pirkka Tapiola, care a prezentat programul 
misiunii de evaluare în prezenţa 
premierului interimar, Gheorghe Brega, a 
spus că experţii europeni nu vor rezolva 
problemele din sectorul justiţiei, ci doar 
vor diagnostica starea reală a instituţiilor 
de drept. Asta, în timp ce „tratamentul 
poate fi aplicat doar de doctori din 
Moldova”, a subliniat Pirkka Tapiola. 

Din cauza lipsei de progrese în reformarea 
justiţiei UE nu a alocat cea de a treia 
tranşă de 15 milioane euro pentru acest 
domeniu. Potrivit şefului Delegaţiei UE, 
tranşa nu a fost alocată nu atât din cauza 
lipsei unui acord cu FMI, cât din cauza 
restanţelor Chişinăului, inclusiv în ceea ce 
priveşte reformarea Procuraturii. 

Unul dintre experții care monitorizează 
îndeaproape starea de lucruri din 

justiție din Republica Moldova este Laura 
Ștefan, coordonatoarea proiectelor anti 
corupție la Expert Forum din România. 
Organizația a elaborat un raport în cadrul 
unui proiect european despre felul în 
care experiența României cu privire la 
combaterea corupției poate fi aplicată în 
țările din vecinătate – Republica Moldova, 
Ucraina și Georgia. Până ca concluziile 
acestui raport să fie făcute publice, am 
discutat cu Laura Ștefan despre felul în care 
se vede situația din Republica Moldova 
la capitolul combaterea corupției și 
reformarea justiției.  

 Lina Grâu: Ceva timp în urmă erau foarte 
multe voci din Occident – oficiali şi politicieni 
de rang înalt – care cereau cu fermitate 
Republicii Moldova să facă reforme. Părea 
să fie o atitudine a unor oameni şi instituţii 
cărora le păsa de ceea ce se întâmplă în 
Republica Moldova. În ultimul timp aceste 
voci sunt însă mai rare, practic au rămas 
să vorbească doar experţii. Impresia este 
că Occidentul a înţeles că e o sarcină prea 
puţin realizabilă în acest moment de a atrage 

Republica Moldova pe calea cea dreaptă. De 
ce se întâmplă lucrul acesta?

 Laura Ștefan: Eu cred că a existat o 
efervescenţă mai mare din partea UE 
în anii anteriori şi pentru că s-a discutat 
foarte aprins şi intens despre procesul 
de liberalizare a vizelor, care s-a încheiat 
pentru Republica Moldova cu succes. Pe de 
altă parte, presiunea externă venită de la 
partenerii internaţionali funcţionează până 
la un anumit punct. Dacă o ţară nu doreşte 
să se schimbe, dacă o ţară nu doreşte să 
evolueze într-o anumită direcţie, nimeni în 
această lume nu o poate obliga să o facă. 

Cred că ceea ce e particular în Republica 
Moldova este lipsa de asumare publică a unei 
agende de reforme clare. Mai degradă discutăm 
despre propuneri care au mai fost discutate şi în 
anii anteriori, se fac analize, dar mai puţin se iau 
decizii. Căutarea aceasta perpetuă de modele 
perfecte ajunge să genereze rezultate negative, 
pentru că, până la urmă, ce ar trebui să facă 
Moldova, în opinia mea, este să folosească 
modelele care au dovedit că funcţionează în 
ţări cu o experienţă similară, cu un cadru juridic 
similar. 

Laura Ștefan: Dacă cetățenii nu vor 
solicita schimbări de la clasa politică, 
acestea nu vor avea loc, indiferent de 
sugestiile experților internaționali 
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Și aici dau experienţa României, pentru 
că am impresia că ne leagă foarte multe 
lucruri, inclusiv din perspectiva cadrului 
juridic şi instituţional. A căuta soluţii perfecte 
este, de fapt, vânare de vânt. Pentru că 
soluţii perfecte nu există. Există doar soluţii 
funcţionale, soluţii care dau rezultate. Și cred 
că e o capcană aceasta, în care căutăm etern 
soluţii care să fie perfect aplicabile şi care să 
nu aibă niciun fel de vulnerabilitate. Nicăieri 
pe această planetă nu există instituţii care 
să trăiască într-un spaţiu vid. Există instituţii 
care trebuie să se coordoneze cu celelalte 
instituţii care există în ţara respectivă şi care 
produc rezultate. 

Cred că exemplul României, exemplul Spaniei, 
Italiei sunt exemple care pot fi urmate atunci 
când încercăm să construim instituţii care să 
combată fenomene cum ar fi corupţia.   

 Lina Grâu: Din perspectiva României, unde 
lupta anticorupţie şi reformarea justiţiei au 
avansat destul de mult, cum se văd lucrurile 
în Republica Moldova în acest moment? 

 Laura Ștefan: Eu pot să vă spun că 
experienţa României nu vine de niciunde. 
Experienţa României din ultimii 10 ani este 
şi o experienţă bazată pe consecvenţă. 
Odată ce am adoptat un model instituţional 
şi legislativ, nu am schimbat acel model 
şi nu l-am repus în discuţie la fiecare 
săptămână. Deci, odată adoptată legea care 
înfiinţa structura numită Direcţia Naţională 
Anticorupţie (DNA), odată adoptată legea 
care înfiinţa Agenţia Naţională de Integritate 
(ANI), eforturile au fost în sensul consolidării 
instituţionale a acestor structuri, nu în sensul 
punerii în discuţie la fiecare lună sau la 
fiecare an a structurii legale, a felului în care 
este reglementată respectiva chestiune. 

Trebuie să înţelegem cu toţii că instituţiile de 
combatere a corupţiei nu pot atinge rezultate 
decât dacă se bucură de o stabilitate 
legislativă, de un statut clar pentru cei care 
trebuie să facă aplicarea legii. Nu întâmplător 
în România procurorii sunt magistraţi, 
asimilaţi judecătorilor. Adică se bucură de 
independenţă faţă de factorul politic, se 
bucură de un statut care le dă posibilitatea 
ca într-adevăr atunci când observă că există 
indicii că s-a încălcat legea să poată să 
meargă şi să ancheteze pe indiferent oricine 
se face vinovat de această faptă. 

Deci, stabilitate legislativă, stabilitate 
instituţională. Nu comasăm, nu distrugem 
instituţii după ce le-am înfiinţat, şi, în mod 
evident - şi acesta mi se pare un element 
esenţial în această construcţie – oameni 
buni, de o bună calitate, care să conducă 
aceste instituţii şi care să aducă alături de ei 
alţi oameni buni. Dar nimeni nu va veni să 
lucreze într-o instituţie care este ameninţată 
zilnic cu dispariţia. 

 Lina Grâu: Factorul influenţei politice 
în ce măsură este important aici? Vorbiţi 
despre oameni de bună calitate. Însă 
oamenii sunt numiţi, cel puţin în Republica 
Moldova, pe linia unor partide politice 
şi respectiv, aşa cum simţim noi lucrurile 
aici, slujesc respectivele partide, interesele 
acestora.

 Laura Ștefan: Îmi este imposibil să-mi 
imaginez o situaţie similară în România şi 
în acelaşi timp să îmi închipui că o instituţie 
condusă de o persoană desemnată conform 
unui algoritm ar fi eficientă în lupta 
împotriva corupţiei la nivel înalt. 

 Lina Grâu: Și atunci, ajungem la sugestii 
de bune practici „de export” din România 
în Republica Moldova. Care ar fi acestea? La 
Chişinău circulă o glumă în ultima vreme – 
DNA-ul ar fi marfa cea mai bună de exportat 
din România în Republica Moldova. 

 Laura Ștefan: Pregătim un raport în 
cadrul unuia dintre proiectele noastre care 
va fi gata în cursul lunii decembrie şi va fi 
publicat, în care chiar la asta ne uităm – la 
bune practici care pot fi împrumutate din 
România în ţările din regiune – Moldova, 
Ucraina şi Georgia, un proiect finanţat de 
Black See Trust. 

Da, la această concluzie am ajuns şi noi – 
că este importantă experienţa României 
în construcţia de instituţii anticorupţie, 
fie că este vorba despre DNA, fie că 
este vorba despre ANI, fie că este vorba 
despre Consiliul Superior al Magistraturii 
şi despre Inspecţia Judiciară ca organe de 
sine stătătoare, care gestionează cariera 
magistraţilor. 

Și când spun magistraţi, ajung inevitabil 
la discuţia absolut necesară în opinia mea 
despre procurori şi despre statutul acestora. 

Procurorii, pentru a-şi putea face treaba 
cu eficienţă - şi aceasta a fost mărturia 
procurorilor români cu care am discutat atât 
noi, cât şi partenerii din Moldova, Ucraina 
şi Georgia – deci, procurorii români au 
spus în cor că nu-şi pot imagina că ar avea 
libertatea să facă dosare atât de importante, 
cu oameni atât de influenţi, dacă procurorii 
nu ar fi magistraţi, dacă nu ar avea acele 
garanţii de independenţă pe care statutul 
de magistrat le dă şi dacă nu ar fi detaşaţi 
profesional de puterea politică şi de 
politicienii influenţi la un anumit moment. 

 Lina Grâu: Aşteptăm să vedem acest 
raport. La Chişinău este în derulare şi o 
misiune de evaluare a UE pe justiţie şi 
anticorupţie. Credeţi că aceste recomandări 
vin pe teren fertil în Republica Moldova? 
Cum ar putea fi schimbat acest teren?

 Laura Ștefan: Terenul din Republica 
Moldova se poate schimba doar în Republica 
Moldova de către cetăţenii Republicii 
Moldova. Dacă cetăţenii Republicii Moldova 
nu vor solicita schimbări de la clasa politică 
evident că aceste schimbări nu se vor 
produce, indiferent de câte sugestii se vor 
primi de la experţii internaţionali. 

Pentru că de fapt nu cred că de expertiză 
şi de sfaturi duce lipsă în acest moment 
Republica Moldova, ci mai degrabă de 
decizie politică. 

Vorbeam despre statutul de procuror. 
Există un studiu foarte bun, elaborat de o 
organizaţie din Republica Moldova – Centrul 
de Resurse Juridice, despre optimizarea 
structurii Procuraturii, despre optimizarea 
instanţelor. Informaţie există. Trebuie doar 
să existe şi decizie politică.  

 Lina Grâu: În Republica Moldova există 
o anumită decepţie legată de clasa politică, 
cea de după 2009, şi atunci când vorbim 
despre bunele practici din România ne 
întrebăm care sunt factorii de risc care ar 
putea compromite succesul unor astfel de 
evoluţii pozitive pentru Republica Moldova, 
chiar şi într-o perspectivă de 15 ani, cum 
s-a întâmplat în România. Avem şanse de a 
reuşi? Există perspective?

 Laura Ștefan: Da, aveţi. Doar că mi se 
pare că foarte multă lume în Republica 
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Moldova se concentrează pe riscul de a rata 
şi mai puţin pe şansa de a câştiga şi pe şansa 
de a transforma ţara.

 Lina Grâu: Este, iarăşi, din cauza acestei 
decepţii care s-a produs în legătură cu 
actualele evoluţii ale clasei politice.

 Laura Ștefan: Nu îmi permit să fac evaluări 
legate de ce se întâmplă în Republica Moldova 
din perspectivă politică, însă vă spun că decepţia 
este cea mai facilă dintre stări. Mai greu este să 
faci ceva, mai greu este să începi să ceri socoteală 
guvernului tău, mai greu este să te implici, mai 
greu este să începi să votezi oamenii în care într-
adevăr crezi, să te implici eventual politic. 

Și noi ne confruntăm cu o decepţie, la nivelul 
societăţii româneşti, pentru politicieni. 
Parlamentul are cota cea mai scăzută de 
încredere dintre toate instituţiile statului. Dar 
asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm. 
Fiecare poate să schimbe câte ceva din locul 
în care lucrează.

Cristi Danileț: În România, am învățat o lecție foarte importantă – 
lupta anticorupție nu este posibilă fără reforma justiției

Cristi Danileț, judecător la Consiliul 
Superior al Magistraturii din România, 

spune că experiența României în 
combaterea corupției poate fi revelatorie 
pentru Republica Moldova și o poate ajuta 
să sară peste anumite etape. Pentru o 
reformă eficientă a justiției este nevoie 
atât de presiunea partenerilor externi și a 
societății, cât, mai ales, de voință politică 
din partea puterii. „Corupția este ca o boală 
și antidotul trebuie administrat zilnic. Ea are 
același efect precum și terorismul –distruge 
state și vieți”, a avertizat Cristi Danileț în 
cadrul Forumului de dezbateri pe integrarea 
europeană a Republicii Moldova, organizat 
recent la Chișinău de Asociația pentru 
Politică Externă și Friedrich Ebert Stiftung.  

 Cristi Danileț: România poate fi un exemplu 
de bune practici. Cele mai multe reforme 
implementate în România pot fi urmate şi de 
Republica Moldova. Și desigur că ştiţi probabil 
că de câţiva ani de zile sunt magistraţi, 
specialişti, experţi români care vin în Republica 
Moldova pentru a oferi asistenţă în evaluări şi 
în practici legislative.

Acum 10 ani România era în aceeaşi situaţie ca 
cea prin care trece Republica Moldova acum. 
Practic începuse lupta anticorupţie, dar noi 
nu realizam încă asta, ne-au trebuit vreo cinci 
ani să ne dăm seama că lucrurile au început 
să meargă într-o anumită direcţie, iar acum 
aproape că nu mai putem să oprim lupta 
anticorupţie. 

A fost nevoie de două forme de presiune ca să 
înceapă aşa ceva: una exterioară – şi Republica 
Moldova are aşa ceva, este vorba despre 
apropierea de UE, şi presiunea din interior. Și nu 
este vorba doar despre presiunea care vine din 
ţară, despre cetăţeni, este vorba despre forţele 
care conduc ţara. Reforma nu este posibilă 
fără voinţă politică, iar reforma Magistraturii, a 
justiţiei în sens larg, nu este posibilă fără dorinţa 
asumată din interior din partea magistraţilor. Iar 
eu mărturisesc că nu am reuşit încă să identific 
în Republica Moldova, de cinci ani de când vin 
aici regulat, un lider al judecătorilor sau un lider 
al procurorilor care să susţină reformele, care să 
arate colegilor magistraţi în ce direcţie trebuie 
să meargă justiţia. 

O mare problemă am avut şi noi cu 
comunicarea. Până în 2004 eram acuzaţi de 
muşamalizarea de dosare, protejarea unor 
politicieni. După 2005-2006 am deschis foarte 
mult justiţia şi am început să dăm acces presei la 
tot felul de informaţii din dosarele noastre, am 
obligat procurorii să înştiinţeze societatea civilă 
prin intermediul presei, emiţând comunicate 
de presă, despre stadiul procesual al anumitor 
dosare în cursul urmăririi penale. Iar ulterior, 
când dosarele au ajuns în faza de judecată, am 
permis accesul integral al presei la dosarele 
aflare pe masa judecătorilor. Sigur, au fost şi 
critici ale acestui sistem. Însă noi ni-l asumăm 
în continuare, iar acum suntem acuzaţi de 
tele-justiţie, de faptul că prea multă informaţie 
ajunge în spaţiul public, uneori se încalcă dreptul 
la viaţă privată, alteori se încalcă prezumţia de 
nevinovăţie şi, în orice caz, presa şi societatea 
tind să desfăşoare judecăţi paralele. 

În România, am învăţat o lecţie foarte 
importantă – lupta anticorupţie nu este 
posibilă fără reforma justiţiei. Să luptăm 
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împotriva corupţiei din societate înseamnă 
să avem o eficienţă a organelor judiciare. 
Acest lucru înseamnă că organele legii 
să fie independenţe – independente de 
factorul politic în principal şi, în al doilea 
rând, independente de presiunea străzii. 
De asemenea, avem nevoie de magistraţi 
integri. Asta înseamnă că nu poţi să ai o luptă 
eficientă anticorupţie în societate dacă ai 
corupţie în Magistratură. Și este obligatoriu 
pentru eficienţa justiţiei eliminarea corupţilor 
din Procuratură şi din sistemul de instanţe 
judecătoreşti. Cine spune că nu are corupţie, 
minte. În toate ţările avem corupţie, la toate 
organismele este întâlnită corupţia, din 
păcate însă în ţările din fostul bloc comunist 
corupţia din justiţie este un fenomen de-a 
dreptul îngrijorător. Și numai dacă avem 
justiţie independentă, şi numai dacă avem 
magistraţi integri, putem să avem un act de 
justiţie corect, imparţial.

Ce provocări am avut de înfruntat în România 
pe această cale? În primul rând, presiunea 
imensă a presei. Pentru că presa acaparată 
politic nu mai corespunde misiunii sale. 
Presa a fost folosită pentru a duce un război 
cu magistraţii, război dus de politicienii cu 
probleme, de către oamenii de afaceri, de 
către interlopi etc. 

În al doilea rând, durata unor procese nu 
trebuie să fie foarte mare. Dacă procesele 
durează foarte mult din momentul comiterii 
faptei până în momentul aplicării definitive 
a sentinţei, oamenii îşi pierd încrederea că 
actul de justiţie mai este eficient. 

În plus, dacă la sfârşitul procesului omul este 
găsit vinovat, iar pedeapsa aplicată este una 
insuficientă, inadecvată, avem o altă mare 
problemă. 

Și, în al patrulea rând, dacă omul rămâne 
cu banii furaţi acasă, degeaba mai aplicăm 
pedepse. Unii stau „în vacanţe” de şase 
luni, de un an sau doi la închisoare, după 
care revin acasă şi rămân cu banii. De aceea 
unul dintre dictoanele care se aplică în lupta 
anticorupţie este „follow the maney” – 
„urmăriţi banii”, iar noi în România avem legi 
care permit confiscarea extinsă, inclusiv dacă 
averile sunt trecute pe numele altor rude sau 
sunt ascunse în off-shore-uri. 

În cazul oamenilor politici mai avem o altă 
mare problemă pe care nu am putut-o 

rezolva până în ziua de azi. Este vorba 
despre folosirea greşită a imunităţii. Și 
pentru miniştrii şi foştii miniştri, şi pentru 
parlamentari în România avem imunitate, iar 
procurorii nu pot să desfăşoare cercetări şi nu 
pot propune luarea unor măsuri preventive 
decât dacă Parlamentul ridică imunitatea. 
Astfel încât s-a ajuns ca de fapt în Parlament, 
atunci când se discută ridicarea imunităţii, 
să se discute despre probele din dosare. 
Practic, dosarul se rezolvă în Parlament. Și 
atunci, cel cu probleme vine în Parlament şi 
spune: „Eu nu sunt vinovat”, „Procurorii nu 
au probe”, „Probele sunt nelegal obţinute”, 
sau „Procedurile nu au fost corect urmate”. 
Și am transformat Parlamentul într-un fel 
de instanţă extraordinară. Și nu este locul în 
Parlament pentru aşa ceva. 

Aşadar, în România, după 10 ani de eforturi 
– şi nu spun că în Republica Moldova trebuie 
să dureze la fel de mult, poate săriţi nişte 
etape – deci, în România avem câteva zeci de 
parlamentari condamnaţi, vreo 25 de miniştri 
condamnaţi sau cu dosare penale, foarte 
mulţi oameni de afaceri, inclusiv patroni 
mass media. Mai mult de 70 de judecători 
şi procurori au fost condamnaţi pentru 
corupţie, nu mai ştiu câţi militari, poliţişti, 
inclusiv ofiţeri din serviciile speciale, primari, 
prefecţi, şef de consilii locale şi judeţene… 

De remarcat că încrederea populaţiei în 
justiţia română este în momentul de faţă de 
două ori mai mare decât în Guvern şi de trei 
ori mai mare decât în Parlament. Oamenii 
au văzut că se întâmplă ceva în justiţie, au 
apreciat ca fiind pozitiv şi îşi doresc să se 
facă justiţie. Deci, oamenii văd justiţia care o 
speranţă pentru îmbunătăţirea vieţii. 

De fapt, să ştiţi că justiţia nu este un scop în 
sine. Atunci când vorbim despre progresul 
social, noi trebuie să vorbim despre partea 
economică. De fapt, societatea progresează 
în momentul în care economia funcţionează. 
Iar economia funcţionează dacă există un 
garant, dacă cineva păzeşte desfăşurarea 
normală a unor proceduri, activităţi şi aşa 
mai departe – este vorba despre justiţie. 
Pe de altă parte, justiţia întotdeauna 
intervine post-factum, este represivă, 
sancţionează actele petrecute. Iar dacă noi 
vrem să evolueze societatea, ar trebui să 
ne ocupăm de respectarea legii de către 
toţi cetăţenii, pentru ca aceştia să înţeleagă 
valoarea legii. 

De aceea, în România desfăşurăm şi o activitate 
preventivă. Am început să mergem prin şcoli 
şi licee, vorbim cu tinerii, vorbim cu studenţii, 
magistraţii ies des în mass media şi explică 
cetăţenilor importanţa respectării legilor şi, 
mai ales, traduc legile. Omul simplu nu înţelege 
legile, omul simplu nu cunoaşte legile. Și atunci, 
am spus că trebuie să explicăm procedurile şi 
legile şi, mai ales, să arătăm că justiţia este de 
partea celor care respectă legea. 

În fine, cred că trebuie să realizăm pericolul 
imens pe care îl are corupţia. După cum 
spuneam, am fi ipocriţi dacă am spune că 
nu avem corupţie, că sunt sectoare libere 
de corupţie – nu există aşa ceva. De fapt, 
corupţia produce pe termen lung aceleaşi 
rezultate pe care terorismul îl produce 
pe termen scurt – se distruge o întreagă 
societate, se distrug vieţi. 

Eu aş încuraja colegii şi cetăţenii din Republica 
Moldova să fie totuşi mai optimişti. Sunt uimit 
de fiecare dată când vin în Republica Moldova 
cât de plângăcioşi puteţi fi – toată lumea se 
plânge, toată lumea are probleme. Eu aş vrea 
să discutăm mai mult despre soluţii. Vă plângeţi 
de clasa politică – păi, cu cine să-i înlocuiţi? 
Republica Moldova e mică. Uniţi-vă cu România 
şi atunci aducem din România. Vreţi să scăpaţi 
de justiţia Dvs. – putem aduce judecători din 
România. Sau puteţi să vă modernizaţi statul în 
aşa fel încât să puteţi rezista. Asta e democraţia 
– aveţi ocazia să alegeţi alţi politicieni la 
următoarele alegeri. Aveţi ocazia să candidaţi 
Dumneavoastră, dacă nu vă convin politicienii. 
Nu cred că este normal societatea civilă să fie 
în război cu politicienii, Guvernul să fie în război 
cu Parlamentul sau cu justiţia, justiţia în război 
cu toată lumea. Cred că ar trebui să vă gândiţi 
mai mult la parteneriat, la colaborare. 

Și ultimul aspect – nu faceţi greşeala să 
credeţi că reforma se reduce la modificarea 
unor acte normative, la gândirea unor 
strategii, publicarea unor planuri de acţiune. 
Acestea sunt doar chestiuni de formă. Puteţi 
să faceţi câte legi vreţi dacă oamenii din 
justiţie sunt recrutaţi pe criterii subiective 
– dacă este neamul lui cutare, cumătrul lui 
cutare, amanta lui cutare şi aşa mai departe. 
Nu puteţi să faceţi reformă într-un sistem 
dacă oamenii nu sunt reformaţi. Dacă 
oamenii nu sunt convinşi că au o misiune. Iar 
în justiţie nu vii să faci afaceri. Dacă ai venit 
în justiţia moldovenească, vii pentru că ai o 
misiune – să aplici legea ca să faci dreptate.
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Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, 
este optimist în ceea ce privește 

reformarea justiției în Republica Moldova. 
El spune că deși nu foarte vizibil, totuși 
procesul de reforme a pornit și va duce 
inevitabil la o transformare fundamentală 
a sectorului justiției. Pentru un succes mai 
rapid totuși, ar fi nevoie și de implicarea 
societății. „Justiția începe de la fiecare 
din noi, de la felul în care ne raportăm 
la instituțiile publice – de cât de corecți 
suntem, de cum ne cunoaștem și ne cerem 
activ drepturile”, a declarat Vladimir 
Cebotari în cadrul Forumului de dezbateri pe 
integrarea europeană a Republicii Moldova.

 Vladimir Cebotari: De ani de zile noi tot 
vorbim despre lupta cu corupţia şi dintr-o 
parte s-ar părea că avem multe proiecte de 
legi, multe proiecte de documente care sunt 
aprobate, reaprobate. Dar, din alt punct de 
vedere, societatea noastră nu simte efectele 
acelor legi care sunt promovate, mediatizate, 
puse în discuţie la mese rotunde, forumuri şi 
aşa mai departe. Toate rapoartele noastre devin 
din ce în ce mai matematice, mai statistice, 
dar calitatea actului de justiţiei rămâne a fi în 
afara rapoartelor noastre, rămâne a fi în stradă, 
aşa cum îl percepe omul simplu, cum simte el 
echitatea, dreptatea, sau supremaţia legii. 

Din 2011 încoace avem o strategie de 
reformare a sectorului justiţiei şi avem un 

şir de rapoarte şi evaluări care ne arată că 
înregistrăm progrese. Și noi într-adevăr 
înregistrăm progrese, reieşind din situaţia 
pe care o avem. Însă, de ce indicele 
perceperii corupţiei sau indicele încrederii în 
justiţiei este în scădere? Ajungem foarte des 
la concluzia că din păcate noi face reformele 
segmentar, doar pe anumite sectoare, nu 
vedem situaţia în complexul ei, sau nu 
venim cu măsuri practice, evaluări care să 
ducă la rezultatul pe care îl scontăm prin 
fiecare proiect de lege. 

Eu cred că dincolo de aceste statistici 
lucrurile în Republica Moldova în reforma 
justiţiei totuşi se pornesc. Ele deja au 
început prin lucruri în aparenţă minore. 
De exemplu, prin acel program unic care 
administrează dosarele în instanţele de 
judecată, prin acele proceduri civile sau 
penale care deja au fost elaborate sau 
sunt în proces de elaborare, prin acele 
proceduri simplificate de apărare pe 
care noi urmează să le dezvoltăm şi să le 
prezentăm ca proiecte noi, prin acel nou 
proiect de lege a Procuraturii, unde noi 
creştem independenţa unor organe sau 
instituţii, inclusiv independenţa de factorul 
politic. Creştem inclusiv independenţa 
funcţională a acestora, le sporim finanţările 
pentru ca acestea să nu aibă argumentul şi 
să se ascundă în spatele unor lipsuri pe care 
adesea le invocă. 

Vladimir Cebotari: Viteza de reformare 
a justiției depinde de fiecare dintre noi

Și, după câte vedeţi, noi începem să 
conştientizăm că aceste măsuri, aceste 
reforme trebuie să poarte caractere 
complexe. În sensul în care noi înţelegem 
că trebuie să evităm suprapunerile 
de competenţe, trebuie să stabilim o 
responsabilitate pe întregul ciclu de proces – 
de la prevenire până la combatere, atragere 
la răspundere şi revendicare, recuperarea 
prejudiciilor cauzate şi aşa mai departe. 
Foarte des discutăm despre integritatea 
în sectorul public şi nu doar – încercăm să 
lărgim cercurile de persoane responsabile. 

Doar că schimbările, ca întotdeauna, durează. 
Din 2011 până acum încă nu înseamnă că 
trebuie deja astăzi să culegem rezultate 
foarte bune. Dar trebuie să avem tendinţe 
bune. Și eu am mare încredere că noi 
aceste rezultate le vom avea. Și nu peste 
zeci de ani de zile. Eu, ca şi Dumneavoastră, 
sunt cetăţean al acestei ţări. Eu, ca şi 
Dumneavoastră, am familie aici şi îmi doresc 
ca copiii mei să trăiască în ţara aceasta. De 
aceea, ca şi Dumneavoastră, sunt îngrijorat 
de cum se petrec lucrurile aici, ce lucruri 
se petrec şi am tot interesul să ne mişcăm 
înainte. 

Eu nu mă voi opri la multele proiecte pe care 
noi astăzi le avem în procedură de elaborare 
sau pe care deja le-am înaintat către 
Guvern, dar voi încerca să închei prin simpla 
încurajare a Dumneavoastră pentru ca toţi 
să înţelegem că actul de justiţie începe nu 
în instanţa de judecată. Instanţa de judecată 
este una din etapele finale ale justiţiei. 
Justiţia începe de la fiecare dintre noi, la 
fiecare act pe care noi îl facem, sau pe care 
îl face în raport cu noi o instituţie publică. 
Și atunci când noi demonstrăm de fiecare 
dată că suntem corecţi, că ne cunoaştem 
drepturile, cunoaştem legea, o respectăm, 
atunci, credeţi-mă, justiţia corectă nu se va 
lăsa aşteptată. 

Dar atunci când noi considerăm că justiţia 
şi lupta cu corupţia trebuie să înceapă – dar 
nu de la mine, ci de la vecin – în acest caz 
noi nu vom avea izbândă, ci, din contra, vom 
falimenta aceste procese. 
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Președintele Curții Constituționale, 
Alexandru Tănase, a declarat în cadrul 

Forumului de dezbateri pentru integrarea 
europeană a Republicii Moldova că situația 
dezastruoasă din justiția moldovenească 
este o consecință a strategiei „un pas 
înainte, doi pași înapoi” adoptate de 
clasa politică în acest sector. Potrivit lui, 
problemele se trag încă de la momentul 
declarării independenței Republicii Moldova, 
când a fost menținut practic vechiul sistem 
sovietic în justiție. Iar marele rateu al 
actualei guvernări, guvernare de care 
societatea a legat speranțe atât de mari în 
2009, a fost că aceasta nu a reușit o reformă 
rapidă și adevărată în justiție.

 Alexandru Tănase: Din păcate, nu am 
prea multe argumente să fiu optimist la cum 
stau lucrurile în justiţie şi am tot mai puţine 
argumente ca să spun lucruri de bine despre 
ce se întâmplă la ora actuală în ţară. Am 
ferma convingere că situaţia dezastruoasă 
în care suntem astăzi, şi nu doar la capitolul 
justiţie, este o consecinţă a adoptării de 
cei care sunt la putere a strategiei „doi 
paşi înainte, trei paşi înapoi”, sau a afişării 
unor obiective formale, pe când în realitate 
s-au promovat acţiuni care aveau ca scop 
menţinerea status-qus-ului, fără a schimba 
nimic. Exact cum spunea Caragiale: „Dacă-i 
schimbare, schimbare să fie, dar să nu să 
se schimbe nimic”.  Cam asta este situaţia 
noastră, din păcate.

Și această stare de lucruri nu a început 
odată cu anul 2009. Este o problemă pe 
care o avem din momentul în care noi am 
proclamat independenţa acestei ţări. Atunci 
când s-a decis că Republica Moldova este un 
stat democratic, independent, cu separaţia 
puterilor în stat era absolut necesar să fie 
edificat un sistem judiciar care ar avea ca 
scop principal să facă dreptate. Din păcate, 
după 1991-1992 a fost menţinut vechiul 
sistem sovietic, cu unele ajustările. Da, 
au apărut căi de atac, au apărut unele 
instrumente care sunau foarte bine, dar care, 
în realitate, nu au schimbat esenţa acestui 
sistem. Exact cum a fost în perioada sovietică, 
când justiţia era un instrument de protecţie 

Alexandru Tănase: Ca și în perioada sovietică, justiția în 
Republica Moldova este un instrument de protecție a puterii

a puterii, din păcate, acelaşi lucru îl simţim şi 
astăzi. 

Lucrurile au devenit mai acute după anul 
2009, când societatea a avut o serie de 
aşteptări foarte mari de la noua putere 
privind unele reforme rapide şi eficiente 
pe domeniul justiţiei care ar produce efect 
imediat. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. 

Acesta este marele rateu, cred eu, al actualei 
guvernări. Justiţia nu înseamnă doar dreptate 
pentru toţi. În loc să fie efectuate aceste 
reforme rapid, poate chiar şi dureros, şocant, 
ca o terapie de şoc, s-a recurs la o versiune 
secundară – adoptarea unei strategii de cinci 
ani de zile, finalitatea căreia nu mai este 
clară nimănui. Iar pe parcursul implementării 
acestei strategii s-a pierdut esenţa ei. 

Noi vorbim despre reforma justiţiei, iar 
justiţia înseamnă oameni – judecători. 
Un birocrat clasic lucrează cinci-şase ani 
într-o poziţie, după care îşi schimbă locul 
de muncă. Judecătorii însă sunt numiţi în 
funcţie pe viaţă. Ei se află într-o zonă de 
confort în care orice încercare de a veni cu o 
anumită schimbare este văzută şi percepută 

ca o ameninţare personală. De aici derivă 
o rezistenţă absolut deosebită la orice 
schimbări. 

Și nu este vorba doar de Republica Moldova 
. În toată lumea reforma justiţiei are acest 
element. Atunci când faci o reformă în 
justiţie, ea trebuie să fie rapidă. Să ne 
amintim de reforma în justiţie care a fost 
efectuată în 2011 de preşedintele român 
Traian Băsescu – mica reformă judiciară. 
Toată această afacere a durat două luni, 
din momentul când a fost anunţată intenţia 
şi până în momentul în care s-a publicat 
în Monitorul Oficial. Nu este posibil să ai 
reforme în justiţie în baza unor strategii de 
cinci ani de zile. Poţi dezvolta justiţia, poţi 
planifica investiţiile, poţi etapiza anumite 
reforme procesuale, dar când este vorba de 
reforme de la care aştepţi o schimbare bruscă 
şi rapidă de situaţie, aceasta se face rapid. 

Mai este un detaliu care, de fapt, a lipsit 
în Republica Moldova pentru a efectua 
o asemenea reformă. Nu poate avea loc 
asemenea reformă dacă nu există o voinţă 
politică veritabilă, dacă nu ai o clasă politică 
care să vrea lucrul acesta. Și am ajuns la 
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situaţia în care producem maculatură, hârtii, 
legi multe, modificăm, mutilăm legislaţia 
cum ne trece prin cap. dar când te uiţi mai 
departe, vezi că nu există niciun rezultat. 

În ceea ce priveşte corupţia, aceasta 
desigur că este o problemă. Dar nimic nu 
dăunează mai mult combaterii corupţiei 
decât campaniile anticorupţie. Pentru 
că are loc o substituire a activităţii cu o 
necesitate de a te plia pe un anumit fundal 

public. Corupţia se va diminua doar în cazul 
în care clasa politică va dori acest lucru. 
Este imposibil să te aştepţi să ai un sistem 
judiciar perfect funcţional şi integru în timp 
ce ai o clasă politică aşa cum este la noi. 
De exemplu, legea cu privire la testarea 
integrităţii persoanelor – nicăieri în lume nu 
există o asemenea lege. Nicăieri în lume nu 
poţi să interceptezi, să provoci o persoană, 
sau să efectuezi orice acţiune în afara 
controlului judiciar – doar în Moldova. Este 

o consecinţă nemijlocită a campaniilor şi a 
presiunilor care s-au făcut. Nu este cazul să 
mutilăm legislaţia. Nu este cazul să etalăm 
un ataşament prea mare faţă de reforme. 
Pur şi simplu este necesar să înţelegem ce 
înseamnă reforme, trebuie să vezi unde eşti, 
să ştii unde vreai să ajungi şi ce trebuie să 
schimbi pentru asta. Când ai înţeles, lucrurile 
devin foarte simple. 

Președintele Centrului de Resurse Juridice 
din Moldova, Vladislav Gribincea, spune 

că așteptările mari care au existat în raport 
cu noua guvernare în 2009 ar fi generat 
oricum în câțiva ani anumite decepții privind 
reformarea justiției, însă lucrurile au mers 
mult mai prost decât ar fi putut, din cauza 
lipsei de voință a clasei politice, dar și a 
corupției și neprofesionalismului corpului 
judecătoresc.  

 Vladislav Gribincea: Reforma justiţiei nu 
este pentru cei care nu văd departe. Având 
în vedere că pentru ca să schimbi ceva 
într-un sistem prin natura sa conservator – 
conservator pentru că judecătorii sunt cei care 
trebuie să asigure stabilitatea – trebuie să fie 
gândit totul de-a fir a păr. 

Georgia, în 2005, ne-a spus că pentru a 
reforma justiţia este nevoie de trei lucruri. 

Reforma justiţiei poate avea loc doar cu voinţă 
politică, voinţă politică şi voinţă politică. 
Haideţi să ne punem întrebarea dacă la noi 
această voinţă a existat. Declarativ poate da, în 
fapte cred că nu. 

Al doilea aspect pentru a face o schimbare 
reuşită este rapiditatea. Orice reformă se 
face până la jumătate de mandat. Haideţi să 
ne gândim ce s-a întâmplat la noi – am avut 
o Strategie adoptată la jumătate de mandat, 
care trebuia implementată în a doua jumătate 
de mandat plus încă jumătate din mandatul 
următorului Parlament.  Mi se pare că era din 
start o problemă în asta. 

Și ultimul aspect. De fapt, noi ce măsurăm? Și 
aici cred că cel mai bun indicator al reformei 
în justiţie este încrederea cetăţenilor în 
justiţie. Dacă încredere nu este, înseamnă că 
justiţie nu este. Chiar dacă ea se face în biroul 

Vladislav Gribincea: Corupția și pregătirea profesională a 
cadrelor – cele mai mari probleme în sistemul judecătoresc

judecătorului, dacă omul de rând nu o simte, 
înseamnă că justiţie nu este. 

Care totuşi sunt problemele justiţiei 
moldoveneşti? Independenţa? Probabil. 
Eficienţa? Cel mai probabil. Integritatea? Și 
mai probabil. Pregătirea profesională? Am 
impresia că despre asta se vorbeşte mult, 
dar impactul este cam mic. Convingerea mea 
este că cea mai mare problemă a justiţiei 
moldoveneşti nu este independenţa. Avem 
poate o justiţie chiar prea independentă 
pentru calitatea oamenilor din sistemul pe 
care îl avem. Convingerea mea este că cea 
mai mare problemă în sistem este corupţia şi 
pregătirea profesională a cadrelor pe care le 
avem. 

Haideţi să vedem ce s-a făcut de fapt 
pe problemele care sunt în justiţia 
moldovenească. 

Strategia de reformare. Atunci când te 
gândeşti la o strategie, trebuie să fii realist 
referitor la ce poţi face în patru ani de zile cât 
durează mandatul. De aceea terapia de şoc 
trebuie să vină la început, cu o bătaie lungă 
pentru a obţine scopurile. Am avut o Strategie 
pentru justiţie în 2011, la jumătate de mandat, 
care a fost adoptată pentru a fi implementată 
în cinci ani, cu zero bani pe un an şi jumătate. 
Despre ce putem vorbi? Răspunsul este 
evident. 

Independența sistemului judecătoresc și 
a Procuraturii. Cea mai mare problemă a 
Procuraturii este independenţa, care nu este 
făcută nici până în ziua de azi şi este, probabil, 
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principala restanţă a Republicii Moldova din 
1995 încoace, de când suntem membri ai 
Consiliului Europei. De ce deputaţii se ţin atât 
de tare de Procuratură? Probabil că există 
o explicaţie. Dacă nu aveţi încă explicaţia, 
încercaţi să înţelegeţi cui asta îi convine. 

Independența judecătorilor. Am avut o 
problemă mare cu independenţa judecătorilor 
în anii 2003-2005. După asta epurarea 
sistemului s-a încheiat. În 2009-2011 s-au dat 
competenţe foarte mari Consiliului Superior 
al Magistraturii. Și acum CSM probabil este 
un garant bun al independenţei. Dar ce fel de 
sistem apărăm? Ar trebui ca din când în când 
CSM să se uite în oglindă.

Integritatea judecătorilor. Ce s-a făcut la 
acest capitol? Și aici nu trebuie să vorbim 
doar despre judecători, ci despre sistem 
pe ansamblu. S-a adoptat Legea Comisiei 
Naţionale pentru Integritate (CNI)? CNI-ul şi-a 
arătat potenţialul. Pot să o spun public – nu 
cred că a îndreptăţit speranţele oamenilor. 
Acum avem un nou pachet de legislaţie CNI, 
care nu a fost votat. De ce? Este un mister şi 
pentru mine. Experţi străini au lucrat un an şi 
jumătate la acest pachet de legi.

Alt aspect. S-a tot spus că în ultimii ani au 
plecat o treime din judecători din sistem, 
exact acei care erau „oamenii răi”. O mai 
mare speculaţie nu am văzut. Oamenii au 
plecat la pensie. Doar câţiva judecători au 
fost daţi afară din motive compromiţătoare, 
iar restul au plecat la pensie. Trebuie să ne 
întoarcem înapoi şi să vedem cine a venit 
în loc şi probabil vor apărea foarte multe 
întrebări în acest sens, cu transparenţă foarte 
puţină din partea CSM. Și concluzia mea este 
că promovările au fost făcute pentru cei care 
erau plăcuţi de membrii CSM, nu neapărat 
pentru cei care erau mai buni. 

Distribuirea aleatorie a dosarelor, măsură 
luată pentru a combate corupţia. Avem un 
sistem de distribuire aleatorie încă din 2009, 
care trebuie să fie aplicat în toate instanţele. 
Până în 2014 mai exista încă distribuire 
manuală în instanţe. La Curtea Supremă 
de Justiţie sistemul a fost pentru prima 
dată introdus în 2014. De ce? Interesantă 
întrebare. În majoritatea instanţelor – din 
2009, iar la CSJ – din 2014. 

Au fost mari probleme în sistem cu 
distribuirea aleatorie. Care a fost reacţia 
CSM? Nicio investigaţie. Am avut un scandal 
cu vicepreşedintele CSJ, care a fost acuzat 
de manipularea sistemului de distribuire 
aleatorie. Ce s-a întâmplat? Doamna şi-a dat 
demisia şi nimic mai mult. CSM la începutul 
anului a adoptat o hotărâre de a investiga 
cum se distribuie aleatoriu dosarele în 
Chişinău. Asta a fost în luna februarie şi nici 
până în prezent nu s-a făcut nimic. 

Verificarea proprietății judecătorilor. Mă 
tem că presa a scris în aceşti doi ani de zile 
mai mult decât în toţi cei peste 20 de ani 
de independenţă la acest subiect. Ce s-a 
întâmplat? Aproape că nimic. 

Verificarea judecătorilor cu poligraful. De 
la 1 ianuarie 2015 trebuie să fie aplicat 
sistemul şi la judecători, şi la procurori, dar 
nici până în ziua de astăzi acest lucru nu se 
întâmplă.

Practica uniformă. CSJ a întreprins măsuri, 
a adoptat recomandări. Dar mă tem că chiar 
CSJ nu respectă unele din recomandările sale. 

Optimizarea hărții judecătorești. Aici este 
vorba despre eficienţă. Ce am avut? Avem 
la trei milioane de oameni 50 de judecătorii. 
Cred că nimeni nu mai are un număr atât de 
mare de judecătorii pe cap de locuitor. Când 

ai 2-3 judecători într-o instanţă nu poţi să ai 
calitate, prin definiţie. Judecătoriile trebuie 
comasate. Utilizarea hărţii judecătoreşti 
trebuia să înceapă în 2012, dar nici până în 
prezent nu are loc şi există mare rezerve că 
ea va fi promovată. 

Administrarea instanțelor judecătorești. Am 
introdus administratori, dar administratori 
au devenit foştii consilieri ai preşedinţilor de 
instanţe. 

Evaluarea performanțelor. Am introdus un 
sistem în acest sens, dar ponderea acestor 
evaluări la promovarea judecătorilor este zero. 

În concluzie, am avut aşteptări mari în 2009 
şi aceste aşteptări inevitabil ar fi generat o 
frustrare, pentru că oricare ar fi fost Guvernul, 
acesta nu ar fi putut face suficiente pentru a 
îndreptăţi toate aceste aşteptări. Dar trebuie 
totuşi să conştientizăm un lucru. În justiţie 
avem o situaţie nu cu mult mai bună decât am 
avut-o în 2009. Și dacă până în 2009 controlul 
era undeva în afara justiţiei, acum el este în 
justiţie. Și, cu regret, practica din justiţie din 
ultimii ani a confirmat că în sistem nu sunt 
promovaţi neapărat cei mai buni oameni. 

Cine e vinovat noi ştim, dar totuşi ce trebuie 
de făcut? Am adoptat prea multe legi. Cred că 
este cazul să trecem la implementare. Bune 
sau proaste, aşa cum sunt legile adoptate, 
dar trebuie să punem un fundament pentru 
o schimbare calitativ nouă. Și mă tem că fără 
schimbare de oameni, una radicală, nu vom 
schimba lucrurile. Al treilea aspect ţine de 
calitate. Vă rog să vă uitaţi peste hotărârile 
pe care le primesc colegii sau rudele Dvs. în 
fiecare zi de la judecători. Nu prea este calitate 
acolo. Mă tem că la calitate vom avea mult 
de muncă. Fără ca CSM să conştientizeze 
problema nu prea sunt şanse ca aceasta să fie 
soluţionată. Este mult de lucru. 

Asociaţia pentru Politică Externă (APE) este o organizaţie neguvernamentală angajată în susţinerea procesului 
de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi facilitarea procesului de soluţionare a problemei 
transnistrene în contextul europenizării ţării.  APE a fost constituită în toamna anului 2003 de un grup proeminent 
de experţi locali, personalităţi publice, de foşti oficiali guvernamentali şi diplomaţi de rang înalt, toţi fiind animaţi 
de dorinţa de a contribui cu bogata lor experienţă şi expertiză la formularea şi promovarea de către Republica 
Moldova a unei politici externe coerente, credibile şi eficiente. 

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) este o fundaţie politică social-democrată germană, scopurile căreia sunt 
promovarea principiilor şi fundamentelor democraţiei, a păcii, înţelegerii şi cooperării internaţionale. FES îşi 
îndeplineşte mandatul în spiritul democraţiei sociale, dedicându-se dezbaterii publice şi găsirii, într-un mod 
transparent, de soluţii social-democrate la problemele actuale şi viitoare ale societăţii. Friedrich-Ebert-Stiftung 
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