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Edificiile Curţilor de Apel
din Moldova se modernizează

Exteriorul Curţii de Apel din Comrat până şi după renovare. Sursa: CA Comrat

De patru ani
în condiţii europene
Justiţiabilii din Comrat au fost
cei care s-au bucurat primii de condiţiile moderne. Până în anul 2011,
instanţa de apel din această localitate era într-o stare deplorabilă.
De patru ani însă, CA Comrat este
complet renovată, atât în interior, cât
şi în exterior, fiind dotată cu două
săli de şedinţe moderne. Valentina
Diacenco – şeful Direcţiei sistematizare, generalizare a practicii judiciare şi relaţii cu publicul, spune că a
fost facilitat şi accesul cetăţenilor la
programul şedinţelor de judecată.
Astfel, în holul instanţei este amplasat un monitor unde cei interesaţi
pot vedea agenda şedinţelor pentru
fiecare judecător în parte.

La CA Bălţi au fost
amenajate birouri
suplimenatare
Reparaţie capitală a fost făcută şi
la CA Bălţi. Potrivit preşedintelui
instanţei, Alexandru Gheorghieş,
lucrările de renovare au durat doi
ani. ,,Pentru a crea condiţii bune
atât pentru justiţiabili, cât şi pentru
colaboratorii instanţei, a fost necesară o renovare a sediului, care a
inclus lucrări de reparaţie capitală,

Sistemul de detectare a metalelor instalat la intrarea în CA Cahul. Sursa: CA Cahul

restaurare şi amenajare. În acest
context, în anii 2012-2014 au fost
reparate sediul clădirii administrative, anexa la clădire şi izolatorul de
detenţie preventivă, au fost create
birouri suplimentare pentru asistenţii judiciari, grefieri, procurori
şi avocaţi. De asemenea, au fost
amenajate o sală de conferinţe, o
cameră pentru audierea minorilor,
iar arhiva a fost reamenajată conform standardelor europene”, precizează preşedintele CA Bălţi.
Suma totală alocată pentru renovarea instanţei a fost de 8 milioane 895,4 mii lei. Sursele financiare utilizate pentru acoperirea
cheltuielilor de reparaţie au fost
alocate din bugetul de stat.

accesului în incinta instanţei judecătoreşti, dar şi paza şi protecţia bunurilor şi a edificiului. Aurelia Hantea, şefa Secretariatului CA Cahul,
spune că renovarea instituţiei este
planificată pentru anul viitor. ,,Până
acum a fost amenajată camera de audiere a minorilor, în sălile de judecată au fost dezinstalate izolatoarele în
formă de gratii, însă întreaga clădire
încă nu a fost renovată”, specifică reprezentanta instanţei.

CA Cahul nu a fost încă renovată, însă aici au fost îmbunătăţite
condiţiile de securitate. Astfel, a
fost instalat un sistem de detectare
a metalelor, fapt ce asigură controlul
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În primele şase luni ale
anului curent, au plecat din
sistem 14 judecători, magistraţii
fiind eliberaţi din funcţie din diverse motive.

O sală de şedinţă de la CA Bălţi.

Instanţa din Cahul
cu sistem de siguranţă
securizat

Ludmila Gamurari este
coordonatoare de programe în
cadrul Reprezentanţei în Republica
Moldova a Centrului Român de
Politici Europene. Este licenţiată în
ştiinţe politice, master în diplomaţie şi securitate, susţinut la Şcoala
Naţională de Studii Politice şi
Administrative (SNSPA) Bucureşti.
De mai mult de doi ani călătoresc
lunar între Bucureşti şi Chişinău.
Luna aceasta am întâlnit în auto-

Timp de jumătate de an (1 ianuarie – 10 iunie 2015), Preşedintele
Republicii Moldova, la propunerea
Consiliul Superior al Magistraturii,
a emis Decrete pentru numirea în
funcţie a 24 de judecători, pe o perioadă de cinci ani. De asemenea, în
această perioadă, şapte judecători au
fost promovaţi în instanţele ierarhic
superioare, şase au fost numiţi în
funcţia de preşedinte şi trei - în funcţia de vicepreşedinte.

Două demiteri
pentru abateri
disciplinare

Sursa: CA Bălţi

Procesele judiciare în
instanţele de apel din ţară
vor avea loc în condiţii mult mai
bune atât pentru justiţiabili, cât
şi pentru cei care înfăptuiesc
actul justiţiei. La Curtea de
Apel (CA) Bălţi şi la cea din
Comrat, participanţii în procesele de judecată deja au parte
de condiţii moderne, iar până la
sfârşitul anului curent şi sediul
CA Chişinău va fi ajustat la standardele europene. Pentru anul
viitor este planificată modernizarea CA Cahul.

De la începutul anului
curent şi până la 10 iunie, contingentul de judecători din ţară s-a
majorat cu 24 de tineri specialişti.
În aceeaşi perioadă, 14 magistraţi
au părăsit sistemul, unii plecând din
propria dorinţă, alţii fiind demişi
pentru abaterile disciplinare comise.

CA Chişinău se extinde
Cele mai complexe lucrări de renovare sunt efectuate în prezent la
CA Chişinău. Actualmente, această instanţă îşi desfăşoară activitatea în două edificii: unul în sediul
propriu-zis, situat pe strada Teilor
şi altul, luat în arendă – pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Pentru
a facilita munca celor implicaţi în
exercitarea actului justiţiei, s-a decis
extinderea şi supraetajarea actualului sediu al CA Chişinău. În prezent,
lângă sediul instituţiei din sectorul
Botanica al Capitalei se construieşte
carul spre Chişinău un columbian
care venise cu un grup de studenţi
într-o vizită de studiu în Bucureşti
şi Chişinău. Pe drumul lung dintre
cele două capitale, mi-a mărturisit
cât de încântat a fost să descopere
că Bucureştiul este, de fapt, un oraş
dezvoltat şi “viu”. Chiar se gândea că
i-ar plăcea să locuiască într-un astfel
de oraş. M-a întrebat despre nivelul
corupţiei în România şi dacă există
condiţiile necesare pentru eventuale investiţii. Aşa a început discuţia
noastră despre lupta cu corupţia, pe
care România şi-a asumat-o în timpul negocierilor privind aderarea la
Uniunea Europeană. Într-adevăr,
România este considerată de Comisia Europeană un stat cu un nivel de
corupţie ridicat, motiv pentru care
este în continuare monitorizată de
către UE. Însă instituţiile antico-

o clădire nouă. Lucrările au început
în noiembrie 2013 şi urmează a fi
finalizate în octombrie anul curent,
până acum fiind efectuate 70 la sută
din volumul lucrărilor. Potrivit Octeabrinei Popa, şefa serviciul de
presă al CA Chişinău, după finisarea construcţiei, suprafaţa totală a
sediului va fi de aproximativ 7600
m.p. În blocul existent vor activa
grefierii, asistenţii judiciari, cancelariile, arhiva, expediţia şi personalul
tehnic. În plus, a mai fost construit
un etaj, unde se va afla o sală şi cazangeria. Blocul nou va avea cinci
etaje, unde vor fi amplasate sălile
de şedinţă. Vasile Cuculescu, administratorul CA Chişinău, spune
că la primul etaj vor fi trei săli de şedinţă unde vor fi examinate cauzele
penale, la etajul doi vor fi şapte săli
pentru cauzele civile, iar la celelalte
etaje se vor afla birourile magistraţilor. Suprafaţa noilor săli de judecată
va fi de la 80 până la 100 m.p. Suma
totală a proiectului de extindere şi
supraetajare a acestei instanţe este
de 65 mln lei. Banii sunt alocaţi din
bugetul de stat.
rupţie (Direcţia Naţională Anticorupţie DNA, Agenţia Naţională de
Integritate ANI etc.) au început să
muncească mult în domeniul anticorupţiei, reuşind, pe de o parte, să
descurajeze corupţia în rândul politicienilor şi, pe de altă parte, să sensibilizeze opinia publică astfel încât
lupta împotriva corupţiei să devină
un deziderat al întregii societăţi.
DNA este instituţia de care se tem
toţi politicienii corupţi din România.
Rezultatele DNA privind investigarea şi urmărirea penală a cazurilor
de corupţie la nivel înalt sunt apreciate de Uniunea Europeană, dar mai
ales de cetăţenii României, care au
început să aibă încredere în sistemul
judiciar românesc. Îi ziceam amicului meu columbian că şi R. Moldova
are o astfel de instituţie – Centrul
Naţional Anticorupţie (CNA). Doar

Potrivit unui comunicat al CSM,
trei judecători au fost eliberaţi în
urma pronunţării unei hotărârii definitive de condamnare; alţii doi - în
urma comiterii unor abateri disciplinare; şase au depus cerere de demisie,
iar trei au plecat din cauza atingerii
plafonului de vârstă.
Şefa Aparatului CSM, Ioana
Chironeţ, a declarat că, în prezent,
în instanţele din ţară activează 423
de judecători, inclusiv magistraţi
de la instanţele de fond, ai Curţilor
de Apel, de la Curtea Supremă
de Justiţie şi cei de la Judecătoria
Militară.
Totodată, sunt înregistrate 47 de
posturi vacante pentru funcţia de
judecător.

În anul 2015, expiră
mandatul a

11

preşedinţi
de instanţă
din Republica Moldova.
Sursa: www.csm.md

că această instituţie nu este independentă politic, aşa cum este DNA şi
nu a reuşit să ajungă la marii corupţi
din R. Moldova.
Eu vreau o justiţie ca în România. Vreau ca cetăţenii R. Moldova să aibă încredere că în ţara lor
justiţia funcţionează şi cei corupţi
vor ajunge acolo unde le este locul,
indiferent cine sunt. Vreau ca CNA
şi Comisia Naţională de Integritate
să devină nişte instituţii cel puţin
la fel de puternice precum DNA
şi ANI în România. Iar asta va fi
posibil doar dacă politicienii vor
permite acestor instituţii să-şi facă
treaba independent, fără imixtiuni
şi indicaţii politice.
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