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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
10 activități deﬁnitorii realizate de CRJM în 2016
paik · Tuesday, January 3rd, 2017

Vă invităm să vedeți, pe scurt, care au fost cele mai importante 10 activități ale CRJM
în 2016:
1. Ne-am opus inițiativei legislative privind amnistia fiscală.
2. Am cerut expertizarea internațională a proiectului de lege „Big Brother” (care
lărgeste posibilităţile statului de a monitoriza internetul şi viaţa privată). Ca rezultat,
proiectul a fost transmis la Comisia de la Veneția care a publicat avizul său.
3. Am promovat adoptarea optimizării hărții judecătorești. Legea a fost adoptată la 21
aprilie 2016 și este deja pusă în aplicare.
4. Am promovat adoptarea noii Legi a procuraturii şi a Pachetului de Integritate,
ambele în vigoare din 1 august 2016.
5. Am cerut Consiliului Superior al Magistraturii mai multă transparență, obiectivitate
și imparțialitate, inclusiv privind modul de numire și promovare a judecătorilor.
6. Am promovat adoptarea Legii 2% și a Regulamentului 2%. Legea a intrat deja în
vigoare și, de la 1 ianuarie 2017, plătitorii de impozite vor putea direcționa 2% din
impozitul pe venit către ONG-uri. Am elaborat un ghid și am un infografic (în română
și rusă) despre înregistrarea organizațiilor în vederea beneficierii de mecanismul 2%.
Urmăriți noutățile despre 2% pe pagina de facebook „2% în Republica Moldova”.
7. Am monitorizat implementarea Foii de Parcurs a Guvernului și am constatat că
reformele au fost realizate pe jumătate.
8. Am propus modificarea legislației și practicii privind răspunderea disciplinară a
judecătorilor și am organizat mese rotunde cu judecătorii și avocații.
9.Am analizat situatia Republicii Moldova la CtEDO în anul 2015.
10. Am adus în Moldova 4 filme românești despre corupție, discriminare și drepturile
omului.
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This entry was posted on Tuesday, January 3rd, 2017 at 5:27 pm and is filed under
Noutăți
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.

CRJM - Centrul de Resurse Juridice din Moldova

-2/2-

12.05.2021

