
PRINCIPALELE REALIZĂRI din 2018
Împreună cu alte organizații ale societății civile (OSC), am condamnat adoptarea legislației privind 
amnistia capitalului; ne-am exprimat dezacordul față de anularea alegerilor din mun. Chișinău; am 
criticat expulzarea cetățenilor turci din țară și am solicitat tragerea la răspundere a persoanelor 
vinovate; am declarat că exclusiv Guvernarea și sistemul judiciar sunt responsabili pentru eșecuri-
le din justiție, am cerut Parlamentului ca proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale să 
fie adoptat fără modificări esențiale, am cerut Parlamentului organizarea dezbaterilor publice 
înainte de adoptarea noului Cod de reguli și proceduri parlamentare; ne-am exprimat dezacordul 
privind modul în care au fost numiți ultimii trei judecători la Curtea Constituțională;

Am analizat provocările din sectorul justiției; instituția judecătorului de instrucție la 15 ani de la 
creare; practica Curții Supreme de Justiție cu privire la casarea hotărârilor judecătorești civile 
irevocabile; precum și Strategia de recuperare a mijloacelor sustrase din sistemul bancar al 
Republicii Moldova;

Am adus la cunoștința publicului exemple de justiție selectivă în dosarele Filat, Platon și Șor, dar 
și cum funcționarii de rang înalt scapă de pedeapsă în dosarele de corupție; 

Am elaborat recomandări pentru participanții la proteste și am dezaprobat comportamentul 
autorităților de la protestele din 26-27 august și 1 septembrie 2018. De asemenea, ne-am 
pronunțat împotriva discursului de ură al politicienilor și am solicitat procuraturii să ia măsuri;

Am sintetizat violările din hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului adoptate în anii 
1997-2017 în cauzele moldovenești; am analizat activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului 
în 2017 și am instruit avocați în acest domeniu. Am informat Comitetul de Miniștri în privința con-
dițiilor de detenție din Penitenciarul nr. 13 și despre investigarea torturii în Republica Moldova;

Am promovat statul de drept și drepturile omului prin proiecții de film și lecții publice pentru 
studenți și tineri profesioniști. Am continuat să informăm societatea despre principalele eveni-
mente privind democrația, justiția, drepturile omului și societatea civilă;

Am elaborat materiale informative privind activitatea Autorității Naționale de Integritate și a 
inspectorilor de integritate, precum și despre certificatul de integritate; am analizat practica 
judecătorească a Curții Supreme de Justiție în domeniul integrității; am realizat spoturi sociale 
pentru a spori nivelul de cunoaștere a conflictului de interese, cine e responsabil de verificarea 
averilor demnitarilor și ce riscuri comportă săvârșirea faptelor de corupție; 

Împreună cu alte OSC-uri, am lansat radiografia atacurilor asupra OSC-urilor din Moldova; am 
analizat nivelul de conformare al Republicii Moldova cu angajamentele din Acordului de Asociere 
privind asigurarea unui mediu favorabil pentru societatea civilă; am cercetat cum poate fi îmbu-
nătățită transparența în procesul decizional la nivelul Parlamentului; am continuat să organizăm 
instruiri pentru ONG-uri și am elaborat materiale informative despre mecanismul 2% și am efec-
tuat bilanțul primului an de implementare a Legii 2% în Moldova;

Am apreciat adoptarea de către Parlament a Legii nr. 136 și a Legii nr. 137, care au îmbunătățit 
procedura de selectare, promovare și atragere la răspundere disciplinară a judecătorilor.

Am fost premiați de către Delegația Uniunii Europene pentru eforturile noastre de advocacy! 
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