PROIECT: PROMOVAREA SUPREMAŢIEI LEGII
PRIN MONITORIZARE DE CĂTRE SOCIETATEA CIVILĂ
CONTEXTUL PROIECTULUI
Proiectul „Promovarea supremaţiei legii prin monitorizare de către societatea civilă” este elaborat în cadrul Strategiei
de cooperare pentru dezvoltare a Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) pentru Moldova (2013-2017) în
contextul obiectivului de dezvoltare nr. 1: O guvernare democratică mai eficientă şi responsabilă.

CE NE-AM PROPUS?
Proiectul urmăreşte îmbunătăţirea statului de drept, supremaţiei legii şi responsabilizarea sistemului judiciar din Moldova
prin monitorizarea şi participarea activă a societăţii civile în procesul decizional.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
•
•
•
•

Promovarea unui cadru legal adecvat necesităţilor organizaţiilor societăţii civile (OSC);
Sporirea responsabilizării şi transparenţei sistemului judiciar din Moldova;
Promovarea implementării efective a standardelor europene a drepturilor omului în Moldova;
Consolidarea capacităţii instituţionale şi asigurarea sustenabilităţii CRJM.

CE ACTIVITĂŢI URMEAZĂ SĂ ÎNTREPRINDEM?
-

-

Promovarea modificărilor legislative cu privire la cadrul legal
Donator:
privind crearea, înregistrarea şi funcţionarea OSC-urilor din
Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
Moldova, precum şi pentru îmbunătăţirea participării societăţii
(USAID)
civile în procesul de luare a deciziilor la nivelul Parlamentului;
Monitorizarea numirilor/alegerilor în organele judiciare de
Durată:
auto-administrare, precum şi a numirilor şi promovărilor
Octombrie 2016 – septembrie 2020
judecătorilor;
Buget:
Analiza iniţiativelor de reformă a sistemului judiciar, a
USD 1.200,000
practicii judiciare şi a impactului acestor acţiuni asupra
Beneficiari direcţi:
societăţii;
 Organizaţiile societăţii civile;
Identificarea cauzelor strategice pentru litigare la Curtea
 Judecătorii, procurorii, avocaţii;
Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO);
 Consiliul Superior al Magistraturii;
Monitorizarea şi promovarea executării eficiente a
 Parlamentul, Guvernul.
hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova;
Beneficiari indirecţi:
Instruirea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor cu privire
 Societatea Republicii Moldova
la jurisprudenţa CtEDO;
Promovarea amendamentelor legislative pentru asigurarea
Instituţie implementatoare:
principiului egalităţii şi nediscriminării;
 Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Promovarea consolidării mecanismului naţional de
(CRJM)
nediscriminare şi asigurare a egalităţii;
Reacţii publice în cazul unor iniţiative problematice în
domeniul justiţiei şi drepturilor omului;
Consolidarea capacităţii CRJM de a reacţiona prompt la iniţiativele din domeniul de activitate;
Consolidarea relaţiilor de cooperare între CRJM şi partenerii acestuia, inclusiv mass-media.

CE VREM SĂ OBŢINEM?
•
•
•
•

Un cadru legal care va permite dezvoltarea unei societăţi civile mai efective şi sustenabile;
Un sistem judiciar mai transparent şi responsabil;
Aplicarea efectivă a standardelor europene privind drepturile omului în Moldova;
Capacităţi instituţionale şi de advocacy consolidate ale CRJM.
CONTACTE:

Nadejda HRIPTIEVSCHI
Directoare de programe
nadejda.hriptievschi@crjm.org

Ilie CHIRTOACĂ
Manager de proiect
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