
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

 

RECHTSSTAATSPROGRAMM  

SÜDOSTEUROPA 

THORSTEN GEISSLER 

 

Juni 2014 

 

www.kas.de/rspsoe 

 

R E D E  

 

CONTRIBUŢIA ASOCIAŢIILOR 

JUDECĂTOREŞTI ÎN ASIGURAREA  

UNUI SISTEM JUDICIAR EFICIENT 
 

CHIŞINĂU, 26. Juni 2014 
 

În numele Programului Statul de Drept Europa 

de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer vă 

urez bun venit la conferinţa noastră. 

Suntem onoraţi de prezenţa atâtor oaspeţi de 

rang înalt. 

Doresc să îi urez un căldúros bun venit minist-

rului Justiţiei al Republicii Moldova, domnul 

Oleg Efrim. Ne uneşte cu dumneavoastră, 

domnule ministru, deja de mai mulţi ani o 

relaţie de cooperare şi încredere. Vă asigur şi 

cuacest prilej că apreciem înalt eforturile 

dumneavoastră de a reforma şi moderniza 

justiţia din Republica Moldova. 

Un călduros bun venit îi urez şi preşedintelui 

Consiliului Superior al Magistraturii, domnul 

Victor Micu.  

Salut totodată faptul că se află alături de noi 

domnul Mihai Poalelungi, preşedintele Curţii 

Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. 

Mă bucur de asemenea de prezenţa ambasado-

rului Republicii Federale Germania în Republica 

Moldova, domnul Matthias Meyer. 

Cu mare plăcere i-aş fi urat bun venit la 

conferinţa noastră şi preşedintelui Republicii 

Moldova, domnul Nicolae Timofti. Faptul că 

domnia sa a trebuit să renunţe la participarea 

sa mă întristează şi mă bucură în acelaşi timp. 

Sunt trist pentru că prezenţa domniei sale ar fi 

fost deopotrivă o onoare şi o bucurie. Totodată 

ar fi fost şi un semnal frumos al ataşamentului 

preşedintelui faţă de justiţia din ţara sa, îndeo-

sébi având în vedere că până la alegerea sa în 

funcţia de şef al statului a ocupat funcţia de 

preşedinte al Consiliului Superior al Magistratu-

rii. Mă bucură însă motivul absenţei domniei 

sale, având în vedere evenimentul istoric ce va 

avea loc mâine şi anume semnarea Acordului 

de Asociere cu Uniunea Europeană.  

Invitaţiei noastre i-au răspuns preşedinţi şi 

membrii în conducerea asociaţiilor de 

judecători din cinci state sud-est-europene – 

Republica Moldova, România, Bulgaria, Croaţia 

şi Muntenegru – precum şi reprezentanţi ai 

Asociaţiei Judecătorilor din Germania. Vă 

mulţumim tuturor pentru disponibilitatea 

dumneavoastră de a contribui la această 

conferinţă. Mulţumirile mele deosebite se 

adresează, în mod firesc, Asociaţiei 

Judecătorilor din Republica Moldova pentru 

disponibilitatea de a fi gazda acestei conferinţe 

regionale şi pentru munca de anvergură 

depusă înainte de acest eveniment. 

Înainte de a mă referi la evenimentul de 

astăzi, vă rog să îmi permiteţi să vă spun câte-

va cuvinte despre Fundaţia Konrad Adenauer şi 

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. 

KAS este o Fundaţie Politică, apropiată Uniunii 

Creştin-Democrate (CDU) din Germania. Nu-

mele său este sinonim cu reconstrucţia 

democratică a Germaniei, ancorarea politicii 

externe germane în comunitatea de valori 

transatlantice, viziunea asupra unificării euro-

pene şi orientarea spre economia socială de 

piaţă. Moştenirea spirituală a lui Konrad Ade-

nauer reprezintă pentru noi o misiune şi, în 

acelaşi timp, o îndatorire. Pe plan extern, 

avem proiecte în peste 120 de ţări gestionate 

prin intermediul a aproape 80 de birouri pe 

patru continente. Milităm pentru ca oamenii să 

ducă o existenţă în libertate şi demnitate. Prin 
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contribuţia noastră, care se bazează pe valori, 

sprijinim Germania să facă faţă răspunderii 

sale în lume.  

Una din valorile pe care le promovăm o 

reprezintă statul de drept. Pe lângă Programul 

Statul de Drept Europa de Sud-Est, există 

programe similare în Asia de Sud-Est (cu sediul 

în Singapore), în Africa Sub-Sahariană (cu se-

diul la Nairobi), în America Latină (cu sediul la 

Bogota) şi în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord 

(cu sediul la Beirut). Programul Statul de Drept 

Europa de Sud-Est există din anul 2006 şi a 

fost conceput ca un  program-dialog, de dezba-

tere şi schimb de idei pe teme legate de statul 

de drept în şi între ţările din Europa de Sud-

Est. Aria de activitate a Programului cuprinde 

zece ţări – Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bul-

garia, Croaţia, Kosovo, Macedonia, Munteneg-

ru, Republica Moldova, România şi Serbia. 

Alături de parteneri locali – instituţii publice, 

organizaţii non-guvernamentale, asociaţii pro-

fesionale sau mediul academic – sprijinim con-

solidarea structurilor democratice, 

independenţei justiţiei, lupta împotriva 

corupţiei, apărarea drepturilor omului şi ale 

minorităţilor, întărirea rolului curţilor 

constituţionale şi, bineînţeles, procesele de in-

tegrare europeană a statelor din regiune în 

ceea ce priveşte adaptarea la standardele eu-

ropene referitoare la statul de drept. De ase-

menea, încurajăm formarea şi consolidarea 

unor reţele regionale de experţi din diverse 

sfere ale justiţiei.  

Când am stabilit data pentru această conferinţă 

nu puteam bănui că va începe chiar în ziua di-

naintea unui moment istoric pentru Republica 

Moldova. Mâine va fi semnat Acordul de Aso-

ciere cu Uniunea Europeană. Acest acord nu 

doar că va conduce la o aprofundare a relaţiilor 

economice dintre Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană, ci este în primul rând un semnal 

politic puternic cu privire la calea europeană a 

Republicii Moldova. Acordul constituie o 

recunoaştere a progreselor şi reformelor re-

marcabile pe care le-a realizat Republica Mol-

dova şi denotă ataşamentul faţă de valorile 

comune europene. 

Iar între aceste valori europene nu se numără 

doar democraţia şi protecţia drepturilor omului 

şi ale minorităţilor, ci şi principiul statului de 

drept, care presupune inclusiv judecători inde-

pendenţi şi imparţiali. 

O democraţie vie necesită o sočietate civilă 

activă. Cetăţenii nu trebuie să fie limitaţi doar 

la a participa la intervale periodice la alegeri şi 

între aceste momente să ia loc în tribuna pent-

ru spectatori. Nu – ei au dreptul şi chiar ar tre-

bui să se implice. Iar această observaţie se 

referă în egală măsură şi la organizaţiile care îi 

reunesc pe reprezentanţii unei profesii, aşadar 

şi la asociaţiile de judecători. Ačeştia nu numai 

că reprezintă interesele profesionale, sociale şi 

economice ale membrilor lor, ci apară 

independenţa judecătorilor şi neutralitatea 

justiţiei. Ele sprijină sistemul de justiţie şi cont-

ribuie, prin luări de poziţie, la elaborarea 

legislaţiei. 

Acestea sunt sarcini cu adevărat importante, 

pe care asociaţiile le pot îndeplini mai bine 

dacă conlucrează pe plan regional şi 

internaţional, efectuează schimburi de 

experienţă şi ţin seama de concluziile acestora 

în cadrul activităţii lor. 

Acesta este motivul pentru care Programul 

Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundaţiei 

Konrad Adenauer a organizat acum trei ani – în 

cooperare cu Asociaţia Judecătorilor din Ge-

rmania – o primă conferinţă regională a 

asociaţilor de judecători din Europa de Sud-

Est. Acestei invitaţii au răspuns şi atunci un 

număr mare de asociaţii. 

O conferinţă desfăşurată o singură dată nu 

produce efecte durabile, de aceea este 

necesară consolidarea şi extinderea unei reţele 

create. De asemenea este necesară identifica-

rea periodică a temelor relevante pentru toţi 

partenerii implicaţi – acele teme care se 

pretează unui schimb internaţional de 

experienţă. 

Am convingerea că acest lucru este valabil 

pentru toate temele aflate în centrul atenţiei 

acestei conferinţe. 

Am pomenit deja faptul că una din 

responsabilităţile principale ale asociaţiilor de 

judecători o reprezintă apărarea independenţei 

judecătorilor şi a neutralităţii justiţiei. O să ne 

aplecăm în mod aprofundat asupra acestei te-

me astăzi şi sunt deja de pe acum foarte curios 
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ce experienţe în această privinţă ne vor fi rela-

tate de către asociaţiile participante, precum şi 

ce provocări şi strategii de soluţionare a aces-

tora se întrevăd. 

Există multe exemple de situaţii în care mass-

media respectă a treia putere în stat şi nu 

încearcă să influenţeze deciziile justiţiei într-un 

mod inadecvat. Totodată există exemple de 

relaţionare profesionistă între instanţe şi mass-

media. Dar există şi multe neînţelegeri, ba 

chiar lipsă reciprocă de înţelegere, încălcări de 

reguli ce implică riscul ca autoritatea justiţiei 

să fie subminată. Bineînţeles că jurnaliştii au 

dreptul de a primi informaţii, însă în egală 

măsură judecătorii au obligaţii de 

confidenţialitate şi sunt obligaţi să nu încalce 

drepturile ce decurg din nevoia de a proteja 

persoanele implicate într-un proces. Ce graniţe 

trebuie respectate în cadrul colaborării dintre 

justiţie şi mass-media? La această întrebare 

vom încerca să răspundem într-o a doua sesiu-

ne tematică. 

Judecătorii nu contribuie la evoluţia dreptului 

doar prin intermediul jurisprudenţei lor, ci 

participă prin organizaţiile care îi reprezintă la 

elaborarea de acte normative. Decizia şi res-

ponsabilitate aparţin parlamentului, însă este o 

datorie a asociaţiilor de judecători să contribuie 

prin luări de poziţie de specialitate la procesul 

legislativ. În acest sens poate fi de mare utili-

tate un schimb internaţional de experienţă pe 

teme de drept material sau procedural. Tema 

insolvenţei – aleasă pentru această conferinţă 

– este importantă în toate ţările reprezentate 

astăzi aici şi este foarte adecvată pentru un 

asemenea schimb de experienţă. 

Ca fundaţie politică germană creştin-democrată 

fundamentată pe valori europene, este pentru 

noi în egală măsură o bucurie şi o onoare să 

fim co-organizatori ai aceste conferinţe regio-

nale.  

Le mulţumesc încă o dată tuturor celor prezenţi 

pentru disponibilitatea şi interesul de a colabo-

ra cu Fundaţia Konrad Adenauer şi m-aş bucu-

ra să continuăm cooperarea şi în viitor.  

Urez acestei conferinţe mult succes ! 

 


