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Din această toamnă,

şedinţele CSM ar putea fi difuzate online
Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM)
intenţionează să
achiziţioneze un sistem
modern de înregistrare
audio-video care va
permite difuzarea online a
şedinţelor CSM. În prezent,
acestea sunt înregistrate
doar în format audio.

Echipament neutilizat
timp de un an
În 2013, prin Programul
Agenţiei pentru Dezvoltare
Internaţională a SUA (USAID)
de Consolidare a Instituţiilor de
Drept din Moldova (ROLISP),
a fost achiziţionat echipamentul
necesar înregistrării audio-video
şi transmiterii în direct a şedinţelor CSM, însă acesta a fost utilizat doar un an, în sediul vechi
al CSM de pe strada Mihail
Kogălniceanu din Chişinău.
După ce instituţia în anul 2014
şi-a schimbat sediul pe strada
Mihai Eminescu, echipamentul de înregistrare nu a mai fost
reinstalat, revenindu-se la modalitatea precedentă de înregistrare la dictafon şi transcrierea
ulterioară într-un proces-verbal.

La evenimentul de prezentare a studiului „Organizarea ședinţelor și transparenţa Consiliului Superior al
Magistraturii – provocări și perspective” s-au făcut recomandări pentru îmbunătăţirea paginii web a CSM.
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Ion Guzun, expert la Centrul de
Resurse Juridice din Moldova
(CRJM), regretă că CSM nu a
continuat practica de înregistrare
video a şedinţelor. „Când şedinţele erau înregistrate, jurnaliştii
aveau imagini calitative pe care
ulterior le utilizau în reportajele
lor. Totodată, nu apăreau întrebări suplimentare referitoare la
subiectele discutate în şedinţă.
Recomandăm CSM să asigure
înregistrarea video şi transmisiunea în direct a şedinţelor pe pagina web”, a declarat Ion Guzun
la evenimentul de lansare a studiului „Organizarea ședințelor
și transparența Consiliului
Superior al Magistraturii – provocări și perspective”, desfăşurat
la 10 iunie curent.

CSM vrea tehnică
performantă
Dorina Lambarschi, consultat principal la Direcţia justiţie
şi organizare a CSM, afirmă că

din această toamnă înregistrarea audio şi video a şedinţelor
ar putea fi reluată: „În curând
vom demara procesul de achiziţionare a aparatajului respectiv şi sper să reuşim instalarea
tehnicii de înregistrare până la
toamnă”. În bugetul CSM nu au
fost prevăzute surse financiare
pentru procurarea echipamentului, însă D. Lambarschi spune că banii vor fi redirecţionaţi
din economiile la procurarea
pieselor de mobilier. În ce priveşte echipamentul existent,
achiziţionat prin Programul
USAID ROLISP şi instalat
la sediul vechi, reprezentanta
Direcţiei justiţie şi organizare
CSM a precizat că acesta va fi
utilizat în sala unde vor avea
loc şedinţele Colegiilor (în organigrama CSM sunt trei colegii: Colegiul pentru selecţia şi
cariera judecătorilor, Colegiul
de evaluare a performanţelor
judecătorilor, Colegiul disciplinar şi Inspecţia judiciară).

Potrivit anunţului de intenţie privind achiziţionarea unui
sistem de înregistrare audio şi
video a şedinţelor, publicat de
CSM, echipamentul urmează
a fi instalat în sala de şedinţe
a Consiliului şi în sala de conferinţe. Totodată, sistemul trebuie să asigure transmisiunea
şedinţelor în direct pe pagina
electronică www.csm.md prin
metode, care nu ar afecta traficul Internet (conectarea a
cel puţin 500 de utilizatori
concomitent).
Sporirea gradului de transparenţă a activităţii CSM este
parte a Strategiei de Reformă a
Sectorului Justiţiei pentru anii
2011-2016. În Pilonul întâi al
Strategiei (Sistemul judecătoresc) este menţionată aplicarea mai largă şi mai eficientă a
tehnologiilor informaţionale,
atât în cadrul procesului de înfăptuire a justiţiei, cât şi pentru administrarea sistemului
judecătoresc.
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Pe pagina web www.csm.md
există rubrica „Şedinţe online”,
însă acum ea nu este funcţională, deoarece şedinţele nu sunt
transmise în format video, la
fel nu este activă nici arhiva înregistrărilor. Chiar dacă Legea
cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii a introdus încă din
anul 2012 obligaţia ca şedinţele CSM să fie înregistrate prin
utilizarea mijloacelor video şi
audio, iar procesele-verbale ale
şedinţelor să fie plasate pe pagina web a Consiliului, acest lucru
nu se întâmplă.

Diana Pânzescu
este originară din
municipiul Bălţi.
Din anul 2008, este
avocată în SUA. În
prezent, deţine funcţia
de avocat-manager a
birourilor din New York şi
Washington DC ale firmei
„Fisher&Frommer”, cu
sediul central în Orlando,
Florida.

Vreau justiţie ca în SUA,
deoarece aici oamenii au încredere în sistemul judiciar. O
tradiţie răspândită în SUA este
practica de oferire a serviciilor
pro bono (adică asistenţă juridică gratuită) de către avocaţii
privaţi care activează în birouri
individuale, dar mai ales în firmele mari. Asta asigură accesul
la justiţie pentru păturile populaţiei care nu dispun de surse
financiare pentru a angaja un
avocat. În SUA, acordarea unor
asemenea servicii se consideră

Investigarea cazurilor de
manipulare a sistemului
de distribuire a dosarelor
bate pasul pe loc
Mai multe organizaţii ale societăţii civile au readresat un apel public,
prin care solicită investigarea modalităţii
de distribuire aleatorie a dosarelor în
instanțele judecătorești. CSM răspunde că
procedura de examinare a dosarelor întârzie din cauza volumului mare de lucru.
Primul apel public a fost făcut la începutul
lunii februarie curent, atunci când în presă au
apărut informaţii că ar exista manipulări ale
sistemului de distribuire aleatorie a dosarelor
în instanţele de fond, dar şi la Curtea Supremă
de Justiţie (CSJ). Deşi au trecut patru luni, CSM
nu a publicat nicio informaţie despre rezultatele controalelor efectuate, aşa că ONG-urile
au readresat apelul cu solicitarea efectuării de
urgenţă a controalelor şi sancţionarea disciplinară a tuturor persoanelor implicate în presupusele fraude în procesul de distribuire aleatorie a
dosarelor.
Victor M icu,
preşedintele CSM,
a declarat că în
prezent Centrul de
Telecomunicaţii
Programul
Speciale a oferit
Integrat de
Inspecţiei Judiciare
Gestionare
a Dosarelor
toate informaţiile
(PIGD)
necesare, iar acum
membrii Inspecţiei
le ex a m i neaz ă .
„Este un volum foarte mare de lucru, deoarece
Inspecţia judiciară examinează toate dosarele, nu doar cele presupuse că ar fi manipulate.
Însă doar la Judecătoria Centru din municipiul
Chişinău sunt peste 30 de mii de dosare, iar
acum sunt studiate dosarele pe întreg municipiul. În curând, CSM va pregăti şi un răspuns
detaliat referitor la mersul acestor examinări”,
a mai specificat Victor Micu.
Cele 15 organizaţii neguvernamentale semnatare ale Apelului, afirmă că nedistribuirea aleatorie a dosarelor la CSJ ştirbeşte serios din încrederea în sistemul judecătoresc şi dă un exemplu negativ celorlalte instanţe judecătoreşti.
Menţionăm că repartizarea cauzelor judiciare în mod aleatoriu a fost instituită cu scopul de
a spori imparţialitatea actului de justiţie.

399 milioane
mii de lei
435
au fost prevăzuţi în anul

curent pentru instanţele
judecătoreşti din ţară.
Sursa: Legea Bugetului de stat pentru anul 2015
(anexa nr.1).

o datorie profesională adânc înrădăcinată în cultura profesiei
de avocat. Din păcate, în Moldova serviciile pro bono (nu mă
refer la aşa-numitul avocat din
oficiu, ci la serviciile pe cauze
civile, dar şi penale sau administrative) nu sunt răspândite.
Cred că dacă avocaţii privaţi
din Moldova ar prelua această
tradiţie frumoasă americană,
ar fi un pas înainte pentru accesul şi încrederea în justiţie,
dar şi pentru cei care se af lă
în impas. Oferirea serviciilor
pro bono nu trebuie privită ca
o pierdere de bani, această experienţă ar putea fi o investiţie
bună în viitor. Un astfel de caz
bine pregatit şi câştigat i-ar putea aduce unui avocat venituri
în viitor, inclusiv prin intermediul referinţelor de la acest

client. În majoritatea statelor
din SUA există recomandarea
pentru avocaţii licenţiaţi de a
avea un anumit număr de ore
pro bono pe an, în general - în
jur de 50 de ore.
Pentru a face o reformă
comprehensivă în justiţia din
Moldova, este nevoie de resurse, dar şi de voinţă. S-a vorbit
şi s-a scris foarte mult despre
corupţia din Republica Moldova şi eliminarea ei, inclusiv
în justiţie. Însă practica despre
care am menţionat nu necesită
resurse din partea statului, ci
doar de voinţă şi dedicaţie din
partea avocaţilor.
Responsabilă de pagină Lilia Zaharia.

